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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/815 VAN DE COMMISSIE
van 17 december 2018
tot aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische
reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de trans
parantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een geregle
menteerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (1), en met name artikel 4, lid 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 2004/109/EG schrijft voor dat uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een geregle
menteerde markt zijn toegelaten, hun jaarlijkse financiële verslagen openbaar maken.

(2)

Uitgevende instellingen moeten hun volledige jaarlijkse financiële verslagen opstellen in XHTML-formaat (Extensible
Hypertext Markup Language). XHTML vereist geen specifieke mechanismen om in een menselijk leesbaar formaat
te worden omgezet. XHTML is een niet aan eigendomsrechten gebonden elektronisch verslagleggingsformaat en
kan daardoor vrij worden gebruikt.

(3)

Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (2) schrijft voor dat ondernemingen die
onder het recht van een lidstaat vallen en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een geregle
menteerde markt van een lidstaat, hun geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen overeenkomstig de inter
nationale standaarden voor jaarrekeningen waarnaar doorgaans wordt verwezen als International Financial Repor
ting Standards („IFRS”), goedgekeurd op grond van Verordening (EG) nr. 1606/2002. Overeenkomstig Beschikking
2008/961/EG van de Commissie (3) mag ook een uitgevende instelling van een derde land die in de Unie is
genoteerd, haar geconsolideerde jaarrekening opstellen conform de IFRS zoals die door de International Accoun
ting Standards Board („IASB”) zijn vastgesteld.

(4)

Met de goedkeuring en het gebruik van de IFRS wordt beoogd een hoog niveau van transparantie en vergelijk
baarheid van jaarrekeningen te waarborgen. Om de toegankelijkheid, analyse en vergelijkbaarheid verder te ver
beteren, moeten geconsolideerde jaarrekeningen in jaarlijkse financiële verslagen die zijn opgesteld in overeen
stemming met de IFRS zoals aangenomen krachtens Verordening (EG) nr. 1606/2002 of met de IFRS zoals
vastgesteld door de IASB (hierna geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen genoemd), worden gemarkeerd met behulp
van XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL is machineleesbaar en maakt het mogelijk een grote
hoeveelheid informatie automatisch op te nemen. XBRL is een beproefde technologie, wordt gebruikt in een aantal
rechtsgebieden en is momenteel de enige markeertaal die geschikt is voor de markering van jaarrekeningen.

(1) PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.
(2) Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van inter
nationale standaarden voor jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1).
(3) Beschikking 2008/961/EG van de Commissie van 12 december 2008 betreffende het gebruik door effectenuitgevende instellingen van
derde landen van nationale standaarden voor jaarrekeningen van bepaalde derde landen en van de International Financial Reporting
Standards voor de opstelling van hun geconsolideerde financiële overzichten (PB L 340 van 19.12.2008, blz. 112).
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(5)

Een door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) uitgevoerde kosten-batenanalyse pleitte voor het
gebruik van Inline XBRL om XBRL-markeringen in XHTML-documenten op te nemen. Dienovereenkomstig moet
Inline XBRL-technologie worden gebruikt.

(6)

Het gebruik van de markeertaal XBRL behelst de toepassing van een taxonomie om menselijk leesbare tekst om te
zetten naar machineleesbare informatie. De IFRS-taxonomie die ter beschikking is gesteld door de IFRS Foundation,
is een beproefde taxonomie die is ontwikkeld om IFRS-informatieverschaffing te markeren. Het gebruik van de
IFRS-taxonomie zorgt voor een betere vergelijkbaarheid van markeringen van wereldwijd overeenkomstig de IFRS
opgestelde jaarrekeningen. Dienovereenkomstig moet de basistaxonomie die voor het uniforme elektronische ver
slagleggingsformaat moet worden gebruikt, worden gebaseerd op de IFRS-taxonomie en een extensie ervan zijn.

(7)

Om rekening te houden met toekomstige goedkeuringen van IFRS overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 1606/2002, met wijzigingen in de XBRL-specificaties of met andere technische ontwikkelingen, of met het
oog op een uitbreiding van de wettelijke vereisten om informatie in het jaarlijkse financiële verslag te markeren,
moeten de bepalingen van deze verordening regelmatig worden bijgewerkt op basis van ontwerpen van technische
reguleringsnormen die zijn opgesteld door de ESMA.

(8)

De taxonomie voor het gebruik van de markeertaal XBRL is toegankelijk in de vorm van een reeks elektronische
XBRL-bestanden („XBRL-taxonomiebestanden”) die een gestructureerde representatie verstrekken van de essentiële
elementen van de basistaxonomie. De hiërarchie van elementen en het geschikte gegevenstype ervan moeten in
deze verordening ter beschikking worden gesteld van uitgevende instellingen in een eenvoudige menselijk leesbare
vorm. Om de toegankelijkheid, analyse en vergelijkbaarheid van jaarlijkse financiële verslagen in de praktijk te
verbeteren, is het uiterst belangrijk dat uitgevende instellingen XBRL-taxonomiebestanden gebruiken die voldoen
aan alle relevante technische en wettelijke vereisten. Voor een vlottere verwezenlijking van deze doelstelling moet
de ESMA de XBRL-taxonomiebestanden in een machineleesbaar en gratis te downloaden formaat publiceren op
haar website.

(9)

Met het oog op de transparantie, toegankelijkheid, analyse en vergelijkbaarheid moeten uitgevende instellingen,
indien de wetten van lidstaten de markering toelaten of voorschrijven van andere delen van jaarlijkse financiële
verslagen dan geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen, bij de markering van deze delen gebruikmaken van de mar
keertaal XBRL en de gepaste taxonomie die met het oog hierop is verstrekt door de lidstaat waar zij hun statutaire
zetel hebben.

(10)

Met het oog op de transparantie, toegankelijkheid, analyse en vergelijkbaarheid moeten uitgevende instellingen vrij
zijn om informatie in hun geconsolideerde IFRS-jaarrekening zo gedetailleerd als technisch mogelijk te markeren.
Om dezelfde redenen moeten er ook verplichte normen voor de minimale granulariteit van markeringen worden
vastgelegd. Met betrekking tot de primaire jaarrekening in een geconsolideerde IFRS-jaarrekening moet een norm
voor gedetailleerde tagging worden toegepast waarbij deze primaire jaarrekening volledig wordt gemarkeerd. Met
betrekking tot de toelichtingen bij geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen moet een norm voor block tagging worden
toegepast indien volledige secties van deze toelichtingen telkens moeten worden gemarkeerd met behulp van
uniforme taxonomie-elementen. Het vereiste inzake block tagging mag uitgevende instellingen er evenwel niet
van weerhouden om toelichtingen bij geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen met een hoger granulariteitsniveau te
markeren.

(11)

Om de effectieve tenuitvoerlegging van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat te bevorderen, moeten
gedetailleerde bepalingen over het gebruik van Inline XBRL-technologie worden vastgesteld. Om bijstand te ver
lenen aan uitgevende instellingen en aan softwarebedrijven die software ontwikkelen voor de opstelling van
jaarlijkse financiële verslagen conform de wettelijke vereisten uit hoofde van deze verordening, moet de ESMA
advies verstrekken bij kwesties die vaak aan bod komen bij het genereren van Inline XBRL-instancedocumenten.

(12)

Overeenkomstig artikel 4, lid 7, van Richtlijn 2004/109/EG moet deze verordening worden toegepast op jaarlijkse
financiële verslagen met jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020. Om de vlotte
tenuitvoerlegging van financiële verslaglegging in een machineleesbaar formaat te bevorderen, en met name om
uitgevende instellingen de nodige tijd te gunnen om zich aan het gebruik van XBRL-technologie aan te passen,
moet de verplichte markering van toelichtingen bij jaarrekeningen enkel worden toegepast met betrekking tot
jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022.
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(13)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de ESMA aan de Commissie
heeft voorgelegd.

(14)

Bij de ontwikkeling van de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd,
werkte de ESMA regelmatig en nauw samen met de Europese Bankautoriteit en de Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de sectoren banken,
financiële tussenpersonen en verzekeringen en er aldus voor te zorgen dat de intersectorale consistentie van de
werkzaamheden werd verzekerd en dat gemeenschappelijke standpunten werden bereikt.

(15)

De ESMA heeft open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen
waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd, heeft
de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (4) opgerichte
Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht en heeft praktijktests uitgevoerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
Deze verordening specificeert het uniforme elektronische verslagleggingsformaat, zoals bedoeld in artikel 4, lid 7 van
Richtlijn 2004/109/EG, dat moet worden gebruikt voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen door uitgevende
instellingen.
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. „basistaxonomie”: de gecombineerde reeks van de taxonomie-elementen die zijn beschreven in bijlage VI en de
volgende verzameling van links:
a) de presentation linkbase, die de taxonomie-elementen groepeert;
b) de calculation linkbase, die de rekenkundige verhoudingen tussen taxonomie-elementen uitdrukt;
c) de label linkbase, die de betekenis van elk taxonomie-element beschrijft;
d) de definition linkbase, die de dimensionale verhoudingen van de basistaxonomie-elementen weerspiegelt;
2. „extensietaxonomie”: de gecombineerde reeks van taxonomie-elementen en de volgende verzameling van links, allebei
gecreëerd door de uitgevende instelling:
a) de presentation linkbase, die de taxonomie-elementen groepeert;
b) de calculation linkbase, die de rekenkundige verhoudingen tussen taxonomie-elementen uitdrukt;
c) de label linkbase, die de betekenis van elk taxonomie-element beschrijft;
d) de definition linkbase, die de dimensionale geldigheid van het resulterende XBRL-instancedocument tegenover de
extensietaxonomie waarborgt;
3. „geconsolideerde IFRS-jaarrekening”: geconsolideerde jaarrekening die is opgesteld in overeenstemming met ofwel de
IFRS zoals goedgekeurd op grond van Verordening (EG) nr. 1606/2002, ofwel de IFRS zoals bedoeld in artikel 1,
eerste alinea, onder a), van Beschikking 2008/961/EG.
Artikel 3
Uniform elektronisch verslagleggingsformaat
Uitgevende instellingen stellen hun volledige jaarlijkse financiële verslagen op in XHTML-formaat.
(4) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot
intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).
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Artikel 4
Markering van geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen
1.
Indien jaarlijkse financiële verslagen geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen omvatten, markeren uitgevende instellin
gen deze geconsolideerde jaarrekeningen.
2.
Uitgevende instellingen markeren ten minste de in bijlage II vermelde informatie, indien deze informatie in deze
geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen aanwezig is.
3.
Uitgevende instellingen mogen andere dan de in lid 2 bedoelde informatie in geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen
markeren.
4.
Voor de in leden 1, 2 en 3 beschreven markeringen gebruiken uitgevende instellingen de markeertaal XBRL, alsmede
een taxonomie met daarin de elementen die zijn beschreven in de basistaxonomie. Indien het overeenkomstig punt 4 van
bijlage IV niet passend is om elementen van de basistaxonomie te gebruiken, creëren uitgevende instellingen extensie
taxonomie-elementen zoals bepaald in bijlage IV.
Artikel 5
Markering van andere delen van de jaarlijkse financiële verslagen
1.
Uitgevende instellingen die hun statutaire zetel in een lidstaat hebben, mogen alle andere dan in artikel 4 bedoelde
delen van hun jaarlijkse financiële verslagen markeren, op voorwaarde dat zij gebruikmaken van de markeertaal XBRL en
van een taxonomie die specifiek is voor deze delen en dat deze taxonomie wordt verstrekt door de lidstaat waar zij hun
statutaire zetel hebben.
2.
Uitgevende instellingen die hun statutaire zetel in een derde land hebben, mogen in hun jaarlijkse financiële
verslagen geen andere delen dan geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen markeren.
Artikel 6
Gemeenschappelijke regels inzake markeringen
Voor markeringen die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de artikelen 4 en 5, voldoen uitgevende instellingen aan
het volgende:
a) opname van markeringen in de jaarlijkse financiële verslagen van uitgevende instellingen in XHTML-formaat met
behulp van de Inline XBRL-specificaties die zijn beschreven in bijlage III;
b) vereisten inzake de markerings- en indieningsregels die zijn vastgelegd in bijlage IV.
Artikel 7
XBRL-taxonomiebestanden
De ESMA kan machineleesbare en downloadbare XBRL-taxonomiebestanden op basis van de basistaxonomie publiceren.
Deze bestanden voldoen aan de in bijlage V vermelde criteria.
Artikel 8
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Ze is van toepassing op jaarlijkse financiële verslagen met jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na
1 januari 2020.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 december 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE I

Legenda voor de tabellen 1 en 2 van bijlage II en voor de tabellen van bijlagen IV en VI
DATA/ATTRIBUUTTYPE/PREFIX

DEFINITIE

text block

geeft aan dat het elementtype een tekstblok is; dit wordt gebruikt voor de markering van grotere
stukken informatie, zoals toelichtingen, grondslagen voor financiële verslaggeving of tabellen;
tekstblokken zijn niet-numerieke posten

text

geeft aan dat het elementtype tekst is (een reeks alfanumerieke tekens); dit wordt gebruikt voor de
markering van korte stukken beschrijvende informatie; tekstelementen zijn niet-numerieke posten

yyyy-mm-dd

geeft aan dat het elementtype een datum is; deze elementen zijn posten en niet-numeriek

X

geeft aan dat het elementtype monetair is (een cijfer in een aangegeven valuta); deze elementen
zijn numerieke posten

X.XX

geeft aan dat het elementtype een gedecimaliseerde waarde (zoals een percentage of een waarde
„per aandeel”) is; deze elementen zijn numerieke posten

shares

geeft aan dat het elementtype een aantal aandelen is; deze elementen zijn numerieke posten

table

geeft het begin aan van een structuur die wordt weergegeven door een tabel waarvan de rijen en
kolommen bijdragen aan de definitie van een financieel concept op de kruising ervan

axis

geeft een dimensionale eigenschap in een tabelstructuur aan

member

geeft een dimensielid op een as aan

guidance

geeft een element aan dat het doorbladeren van taxonomie-inhoud ondersteunt

role

geeft een element aan dat een rubriek van een taxonomie weergeeft, bijv. overzicht van de
financiële positie, winst-en-verliesrekening, elke individuele toelichting, enz.

abstract

geeft een groeperingselement of een koptekst aan

instant or duration

geeft aan dat de monetaire waarde een volume (indien „instant”) of een stroom (indien „duration”)
weergeeft

credit or debit

geeft het „natuurlijke” saldo van de informatieverschaffing aan

esef_cor

prefix toegepast in de tabellen van bijlagen IV en VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de
naamruimte „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor”

esef_all

prefix toegepast in de tabel van bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte
„http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all”

esma_technical

prefix toegepast in de tabel van bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte
„http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

prefix toegepast in de tabellen van bijlagen IV en VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de
naamruimte http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full
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BIJLAGE II

Verplichte markeringen
1. Uitgevende instellingen moeten alle cijfers in een aangegeven valuta markeren die zijn opgenomen in het overzicht van
de financiële positie, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het
kasstroomoverzicht in geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen.
2. Uitgevende instellingen moeten alle informatie markeren die is verschaft in geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen, dan
wel door verwijzing daarin naar andere delen van de jaarlijkse financiële verslagen voor boekjaren die beginnen op of
na 1 januari 2020 en die overeenstemt met de elementen in tabel 1 van deze bijlage.
3. Uitgevende instellingen moeten alle informatie markeren die is verschaft in geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen, dan
wel door verwijzing daarin naar andere delen van de jaarlijkse financiële verslagen voor boekjaren die beginnen op of
na 1 januari 2022 en die overeenstemt met de elementen in tabel 2 van deze bijlage.
Tabel 1
Verplichte elementen van de basistaxonomie die moeten worden gemarkeerd voor boekjaren die beginnen op of
na 1 januari 2020
Datatype en an
dere attributen

Label

Verwijzingen naar IFRS

Naam van de verslaggevende entiteit of een andere vorm van identificatie text

IAS 1 51 a

Verklaring van wijziging in de naam van de verslaggevende entiteit of een text
andere vorm van identificatie ten opzichte van het einde van de vorige
verslagperiode

IAS 1 51 a

Domicilie van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Rechtsvorm van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Land van oprichting

text

IAS 1 138 a

Adres van de statutaire zetel van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Hoofdvestiging

text

IAS 1 138 a

Beschrijving van de aard van de activiteiten van de entiteit en haar voor text
naamste bedrijvigheden

IAS 1 138 b

Naam van de moedermaatschappij

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Naam van de hoofdmoedermaatschappij van de groep

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Tabel 2
Verplichte elementen van de basistaxonomie die moeten worden gemarkeerd voor boekjaren die beginnen op of
na 1 januari 2022
Label

Naam van de verslaggevende entiteit of een andere vorm van identificatie text

Type

Verwijzingen naar IFRS

IAS 1 51 a

29.5.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Label

L 143/7

Type

Verwijzingen naar IFRS

Verklaring van wijziging in de naam van de verslaggevende entiteit of een text
andere vorm van identificatie ten opzichte van het einde van de vorige
verslagperiode

IAS 1 51 a

Domicilie van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Rechtsvorm van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Land van oprichting

text

IAS 1 138 a

Adres van de statutaire zetel van de entiteit

text

IAS 1 138 a

Hoofdvestiging

text

IAS 1 138 a

Beschrijving van de aard van de activiteiten van de entiteit en haar voor text
naamste bedrijvigheden

IAS 1 138 b

Naam van de moedermaatschappij

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Naam van de hoofdmoedermaatschappij van de groep

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Levensduur van een entiteit met een beperkte levensduur

text

IAS 1 138 d

Verklaring van overeenstemming met IFRS [text block]

text block

IAS 1 16

Verklaring van de afwijking van IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Verklaring van de financiële impact van de afwijking van IFRS

text

IAS 1 20 d

Informatieverschaffing over onzekerheden over het vermogen van de enti text block
teit om haar continuïteit te waarborgen [text block]

IAS 1 25

Verklaring van het feit en de grondslag voor de opstelling van de jaar text
rekening indien dit niet gebeurt in de veronderstelling dat de continuïteit
van de entiteit is gewaarborgd

IAS 1 25

Verklaring van de reden waarom de continuïteit van de entiteit niet zou text
zijn gewaarborgd

IAS 1 25

Beschrijving van de reden waarom een langere of kortere verslagperiode text
wordt gebruikt

IAS 1 36 a

Beschrijving van het feit dat de in de jaarrekening gepresenteerde bedragen text
niet geheel vergelijkbaar zijn

IAS 1 36 b

Informatieverschaffing over herclassificaties of wijzigingen in de presentatie text block
[text block]

IAS 1 41

Verklaring van bronnen van schattingsonzekerheden die een wezenlijk ri text
sico van materiële aanpassing in zich dragen

IFRIC 14 10, IAS 1 125
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Type

Verwijzingen naar IFRS

Informatieverschaffing over activa en verplichtingen die een wezenlijk risico text block
van materiële aanpassing in zich dragen [text block]

IAS 1 125

Dividenden die zijn opgenomen als uitkeringen aan eigenaars per aandeel X, duration

IAS 1 107

Dividenden die vóór de datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd X duration
voor publicatie zijn voorgesteld of gedeclareerd, maar die nog niet als
uitkering aan eigenaars zijn verwerkt

IAS 10 13, IAS 1 137

Dividenden die vóór de datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd X.XX durati IAS 1 137 a
voor publicatie zijn voorgesteld of gedeclareerd, maar die nog niet als on
uitkering aan eigenaars per aandeel zijn verwerkt
Informatieverschaffing over boekhoudkundige oordelen en schattingen [text text block
block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over te betalen lasten en andere verplichtingen [text text block
block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voorzieningen voor kredietverliezen [text text block
block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over geassocieerde deelnemingen [text block]

text block

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

Informatieverschaffing over de beloning voor accountants [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de goedkeuring van de jaarrekening [text block] text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor verkoop beschikbare financiële activa [text text block
block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de grondslag voor consolidatie [text blok]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de grondslag voor de opstelling van de jaar text block
rekening [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over biologische activa, agrarische producten die op text block
het punt staan geoogst te worden en overheidssubsidies in verband met
biologische activa [text block]

IAS 41 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over leningen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over bedrijfscombinaties [text block]

text block

IFRS 3 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale ban text block
ken [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over geldmiddelen en kasequivalenten [text block] text block

IAS 1 10 e
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IAS 7 Presentatie van een
kasstroomoverzicht

Informatieverschaffing over wijzigingen in grondslagen voor financiële ver text block
slaggeving [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over wijzigingen in grondslagen voor financiële ver text block
slaggeving, schattingen en fouten [text block]

IAS 8 Grondslagen voor fi
nanciële verslaggeving

Informatieverschaffing over zekerheden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over betaalde claims en vergoedingen [text block] text block

IAS 1 10 e

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbintenissen en voorwaardelijke verplichtin text block
gen [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voorwaardelijke verplichtingen [text block]

text block

IAS 37 86

Informatieverschaffing over de kostprijs van de omzet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over kredietrisico [text block]

text block

Ingangsdatum 1.1.2018
IFRS 7 Kredietrisico, IAS 1
10 e

Informatieverschaffing over schuldbewijzen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde overnamekosten die voortvloeien uit text block
verzekeringscontracten [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde baten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde belastingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over deposito's van banken [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over deposito's van klanten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over afschrijvingskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over afgeleide financiële instrumenten [text block] text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over dividenden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbintenissen [text block]
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text block

IAS 33 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over de gevolgen van wisselkoerswijzigingen [text text block
block]

IAS 21 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over personeelsbeloningen [text block]

text block

IAS 19 Toepassingsgebied

Informatieverschaffing over de operationele segmenten van de entiteit [text text block
block]

IFRS 8 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na de verslagperiode [text text block
block]

IAS 10 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over lasten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over kosten per soort [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over exploratie- en evaluatieactiva [text block]

text block

IFRS 6 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over winst per aandeel [text block]

Informatieverschaffing over de waardering tegen reële waarde [text block] text block

IFRS 13 Informatiever
schaffing

Informatieverschaffing over de reële waarde van financiële instrumenten text block
[text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over honoraria- en provisiebaten (lasten) [text block] text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringsbaten (kosten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringsbaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële text block
activa [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financiële instrumenten [text block]

IFRS 7 Toepassingsgebied

text block

Informatieverschaffing over financiële instrumenten gewaardeerd tegen re text block
ële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies
[text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financiële instrumenten aangewezen als ge text block
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst of verlies [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële text block
instrumenten [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële text block
verplichtingen [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieel risicobeheer [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over eerste toepassing [text block]

text block

IFRS 1 Presentatie en in
formatieverschaffing

Informatieverschaffing over algemene en administratieve kosten [text block] text block

IAS 1 10 e
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IAS 1 51

Informatieverschaffing over de veronderstelling dat de continuïteit van de text block
entiteit is gewaarborgd [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over overheidssubsidies [text block]

text block

IAS 20 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over de bijzondere waardevermindering van activa text block
[text block]

IAS 36 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over winstbelasting [text block]

text block

IAS 12 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over werknemers [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over managers op sleutelposities [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verzekeringscontracten [text block]

text block

IFRS 4 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over verzekeringspremieopbrengsten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over immateriële activa [text block]

text block

IAS 38 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over immateriële activa en goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over rentelasten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over rentebaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over rentebaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voorraden [text block]

text block

IAS 2 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over verplichtingen uit hoofde van beleggingscon text block
tracten [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over vastgoedbeleggingen [text block]

IAS 40 Informatieverschaf
fing

text block

Informatieverschaffing over investeringen die administratief werden ver text block
werkt volgens de vermogensmutatiemethode [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere investeringen dan investeringen die ad text block
ministratief worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode [text
block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over geplaatst kapitaal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over joint ventures [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b,
IAS 27 16 b
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Informatieverschaffing over leasevooruitbetalingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leaseovereenkomsten [text block]

text block

Ingangsdatum 1.1.2019
IFRS 16 Presentatie, verval
datum 1.1.2019 IAS 17
Leaseovereenkomsten in de
jaarrekening van lessors,
vervaldatum 1.1.2019 IAS
17 Leaseovereenkomsten in
de jaarrekening van lessees,
ingangsdatum 1.1.2019
IFRS 16 Informatiever
schaffing

Informatieverschaffing over liquiditeitsrisico [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leningen en voorschotten aan banken [text text block
block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leningen en voorschotten aan klanten [text text block
block]

IAS 1 10 e

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over aan deelnemers toe te rekenen intrinsieke text block
waarde [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over belangen zonder zeggenschap [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over marktrisico [text block]

text block

Informatieverschaffing over vaste activa aangehouden voor verkoop en text block
beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

IFRS 5 Presentatie en in
formatieverschaffing

Informatieverschaffing over vaste activa of groepen activa die worden af text block
gestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [text
block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de doelstellingen, het beleid en de procedures text block
op het gebied van kapitaalbeheer [text block]

IAS 1 134

Informatieverschaffing over andere activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere vlottende activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere kortlopende verplichtingen [text block] text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere vaste activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere langlopende verplichtingen [text block] text block

IAS 1 10 e

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere exploitatielasten [text block]
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Informatieverschaffing over andere exploitatiebaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere exploitatiebaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over vooruitbetalingen en andere activa [text block] text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over winst (verlies) uit operationele activiteiten [text text block
block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over materiële vaste activa [text block]

text block

IAS 16 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over voorzieningen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de herclassificatie van financiële instrumenten text block
[text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over opgenomen opbrengsten uit onderhanden pro text block
jecten in opdracht van derden [text block]

Vervaldatum 1.1.2018 IAS
11 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over herverzekering [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbonden partijen [text block]

text block

IAS 24 Informatieverschaf
fing

Informatieverschaffing over terugkoop- en omgekeerde terugkoopovereen text block
komsten [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over onderzoeks- en ontwikkelingskosten [text text block
block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over reserves binnen het eigen vermogen [text text block
block]

IAS 1 79 b

Informatieverschaffing over aan restricties onderhevige geldmiddelen en text block
kasequivalenten [text block]

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over opbrengsten [text block]

IAS 1 10 e, vervaldatum
1.1.2018 IAS 18 Informa
tieverschaffing

text block

Informatieverschaffing over de dienstverlening uit hoofde van concessie text block
overeenkomsten [text block]

SIC 29 Consensus

Informatieverschaffing over aandelenkapitaal, reserves en andere aandelen text block
belangen [text block]

IAS 1 79

Informatieverschaffing over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkom text block
sten [text block]

IFRS 2 44

Informatieverschaffing over achtergestelde verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over dochterondernemingen [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a,
IAS 27 16 b
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Informatieverschaffing over de belangrijke gehanteerde grondslagen voor text block
financiële verslaggeving [text block]

IAS 1 117

Informatieverschaffing over belastingvorderingen en -schulden [text block] text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handels- en overige schulden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handels- en overige vorderingen [text block] text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handelsbaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over ingekochte eigen aandelen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
voor verkoop beschikbare financiële activa [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
biologische activa [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
financieringskosten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
leningen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
bedrijfscombinaties [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
bedrijfscombinaties en goodwill [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
kasstromen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
zekerheden [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
onderhanden projecten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
klantenwervingskosten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
klantenbindingsprogramma's [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
ontmantelings-, herstel- en saneringsvoorzieningen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
uitgestelde overnamekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten
[text block]

IAS 1 117 b
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Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
uitgestelde winstbelasting [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
afschrijvingskosten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende het text block
niet langer opnemen van financiële instrumenten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
afgeleide financiële instrumenten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
afgeleide financiële instrumenten en afdekking [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de text block
bepaling van de componenten van geldmiddelen en kasequivalenten [text
block]

IAS 7 46

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
kortingen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
dividenden [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
winst per aandeel [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
emissierechten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
personeelsbeloningen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
milieugerelateerde lasten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
uitzonderlijke posten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
lasten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
exploratie- en evaluatie-uitgaven [text block]

IFRS 6 24 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de text block
waardering tegen reële waarde [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
honoraria- en provisiebaten en -lasten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
financieringskosten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
financieringsbaten en -kosten [text block]

IAS 1 117 b
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Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
financiële activa [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
financiële garanties [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
financiële instrumenten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
financiële verplichtingen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
valutaomrekening [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
franchisevergoedingen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de text block
functionele valuta [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
goodwill [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
overheidssubsidies [text block]

IAS 20 39 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
afdekking [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende tot text block
einde looptijd aangehouden beleggingen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
bijzondere waardevermindering van activa [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
bijzondere waardevermindering van financiële activa [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
winstbelasting [tekst block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
verzekeringscontracten en de hiermee verband houdende activa, verplich
tingen, baten en lasten [text block]

IFRS 4 37 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
immateriële activa en goodwill [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
andere immateriële activa dan goodwill [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
rentebaten en -lasten [text block]

IAS 1 117 b
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Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
investeringen in geassocieerde deelnemingen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
investeringen in joint ventures [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
vastgoedbeleggingen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
andere investeringen dan investeringen die administratief worden verwerkt
volgens de vermogensmutatiemethode [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
geplaatst kapitaal [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
leaseovereenkomsten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
leningen en vorderingen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de text block
waardering van voorraden [text block]

IAS 2 36 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
mijnbouwactiva [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
mijnbouwrechten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassifi
ceerd als aangehouden voor verkoop [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassifi
ceerd als aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten [text
block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de text block
saldering van financiële instrumenten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
olie- en gasactiva [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
programmeringsactiva [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
materiële vaste activa [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
voorzieningen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de text block
herclassificatie van financiële instrumenten [text block]

IAS 1 117 b
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Type

Verwijzingen naar IFRS

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de text block
opname in winst of verlies van het verschil tussen de reële waarde bij eerste
opname en de transactieprijs [text block]

IFRS 7 28 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de text block
opname van opbrengsten [text block]

Vervaldatum 1.1.2018 IAS
18 35 a, IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
herverzekering [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
reparatie en onderhoud [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten [text
block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende aan text block
restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
gesegmenteerde informatie [tekst block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende op text block
aandelen gebaseerde betalingstransacties [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
afgravingskosten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
dochterondernemingen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
andere belastingen dan winstbelasting [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
ontslagvergoedingen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
handels- en andere schulden [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
handels- en andere vorderingen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
handelsbaten en -lasten [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
transacties met belangen zonder zeggenschap [text block]

IAS 1 117 b
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Type

Verwijzingen naar IFRS

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
transacties met verbonden partijen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
ingekochte eigen aandelen [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende text block
warrants [text block]

IAS 1 117 b

Beschrijving van andere grondslagen voor financiële verslaggeving die rele text block
vant zijn voor een goed inzicht in de jaarrekening [text block]

IAS 1 117 b
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BIJLAGE III

Geldende Inline XBRL-specificaties
1. Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat het Inline XBRL-instancedocument strookt met de specificatie Inline
XBRL 1.1 en conform is met het XBRL Units Registry.
2. Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat de XBRL-extensietaxonomiebestanden stroken met de specificaties
XBRL 2.1 en XBRL Dimensions 1.0.
3. Uitgevende instellingen moeten het Inline XBRL-instancedocument en de XBRL-extensietaxonomiebestanden van de
uitgevende instelling als één enkele rapportageset indienen indien XBRL-taxonomiebestanden worden gegroepeerd
overeenkomstig de specificaties voor taxonomiesets.
4. Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat zowel het Inline XBRL-instancedocument als de extensietaxonomie
van de uitgevende instelling voldoen aan de vereisten voor de markerings- en indieningsregels van bijlage IV.
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BIJLAGE IV

Markerings- en indieningsregels
1.

Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat het Inline XBRL-instancedocument gegevens van één enkele
uitgevende instelling bevat, zodat alle identificatiecodes van de entiteit in diverse contexten een identieke inhoud
hebben.

2.

Uitgevende instellingen moeten zichzelf identificeren in het Inline XBRL-instancedocument door de identificatiecodes
voor juridische entiteiten overeenkomstig ISO 17442 toe te passen op de identificatiecodes en schema's van de
entiteit in XBRL-context.

3.

Bij de markering van informatie moeten uitgevende instellingen gebruikmaken van het basistaxonomie-element met
de boekhoudkundige betekenis die het nauwst aansluit bij de informatie die wordt gemarkeerd. Indien er tussen
meerdere basistaxonomie-elementen kan worden gekozen, moeten uitgevende instellingen het element selecteren met
de nauwst aansluitende boekhoudkundige betekenis en/of reikwijdte.

4.

Indien het nauwst aansluitende basistaxonomie-element niet representatief is voor de boekhoudkundige betekenis van
de informatie die wordt gemarkeerd zoals vereist door punt 3, moeten uitgevende instellingen een extensietaxo
nomie-element creëren en gebruiken om de desbetreffende informatie te markeren. Alle gecreëerde taxonomie-ele
menten:
(a) mogen de betekenis en reikwijdte van een basistaxonomie-element niet dupliceren;
(b) moeten de maker van het element identificeren;
(c) moeten een geschikt balansattribuut krijgen toegekend;
(d) moeten beschikken over standaardlabels in de taal die met de taal van het jaarlijkse financiële verslag over
eenstemt. Er wordt aanbevolen om labels in aanvullende talen toe te voegen. Alle labels moeten overeenstemmen
met de boekhoudkundige betekenis en reikwijdte van de beschreven onderliggende bedrijfsconcepten.

5.

Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat elk extensietaxonomie-element dat wordt gebruikt om informatie
in het jaarlijkse financiële verslag te markeren, is opgenomen in ten minste één hiërarchie van de presentation
linkbase en van de definition linkbase van de extensietaxonomie.

6.

Uitgevende instellingen moeten de calculation linkbases van hun extensietaxonomieën gebruiken om rekenkundige
verhoudingen tussen numerieke basis- en/of extensietaxonomie-elementen te documenteren, met name voor reken
kundige verhoudingen tussen basis- en/of extensietaxonomie-elementen van het overzicht van de financiële positie,
het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht.

7.

Om te identificeren op welk deel van de jaarrekening de markeringen betrekking hebben, moeten uitgevende
instellingen specifieke kerntaxonomie-elementen gebruiken als uitgangspunten voor de respectieve delen van de
jaarrekening in de presentation linkbases van hun extensietaxonomie. De elementnamen, labels en prefixen van
deze kerntaxonomie-elementen moeten overeenstemmen met tabel 1.
Tabel
Elementnamen, labels en prefixen van de kernelementen
Prefix

ifrs-full

Elementnaam

StatementOfFinancial
PositionAbstract

ifrs-full

IncomeStatement
Abstract

ifrs-full

StatementOfCompre
hensiveIncomeAbstract

Label

Placeholder "Overzicht van de financiële positie" - deze post MOET worden
gebruikt als uitgangspunt voor het overzicht van de financiële positie
Placeholder "Winst of verlies" - deze post MOET worden gebruikt als uit
gangspunt voor het overzicht van winst of verlies indien het overzicht van
winst of verlies afzonderlijk wordt verstrekt
Placeholder "Overzicht van het totaalresultaat" - deze post MOET worden
gebruikt als uitgangspunt voor het overzicht van het totaalresultaat indien
dit afzonderlijk wordt verstrekt of indien het overzicht van winst of verlies
en de overzichten van overige onderdelen van het totaalresultaat in een
enkel overzicht worden gecombineerd.
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ifrs-full
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Elementnaam

StatementOfCash
FlowsAbstract

ifrs-full

StatementOfChangesIn
EquityAbstract

esef_cor

NotesAccountingPolicies
AndMandatoryTags
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Label

Placeholder "Kasstroomoverzicht" - deze post MOET worden gebruikt als
uitgangspunt voor het kasstroomoverzicht
Placeholder "Mutatieoverzicht van het eigen vermogen" - deze post MOET
worden gebruikt als uitgangspunt voor het mutatieoverzicht van het eigen
vermogen
Placeholder "Toelichtingen, grondslagen voor financiële verslaggeving en
verplichte basistaxonomie-elementen" – deze post MOET worden gebruikt
als uitgangspunt voor markeringen van informatie in de toelichtingen bij
de jaarrekening

De specifieke kerntaxonomie-elementen moeten tevens worden opgenomen in de XBRL-taxonomiebestanden die
door de ESMA worden opgesteld.
8.

Uitgevende instellingen mogen de labels of referenties van basistaxonomie-elementen niet vervangen in hun extensie
taxonomieën. Specifieke labels van uitgevende instellingen mogen aan de basistaxonomie-elementen worden toege
voegd.

9.

Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat de extensietaxonomie-elementen van de uitgevende instelling die
het overzicht van de financiële positie, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen
vermogen en het kasstroomoverzicht van de geconsolideerde IFRS-jaarrekening markeren, worden gekoppeld aan een
of meer basistaxonomie-elementen. Met name geldt dat:
(a) de uitgevende instelling haar extensietaxonomie-element moet koppelen aan het basistaxonomie-element met de
ruimere boekhoudkundige betekenis en/of reikwijdte die het nauwst aansluit bij het desbetreffende extensietaxo
nomie-element van de uitgevende instelling. De uitgevende instelling moet de relatie van het desbetreffende
extensietaxonomie-element met het desbetreffende basistaxonomie-element identificeren in de definition linkbase
van de extensietaxonomie van de uitgevende instelling. Het extensietaxonomie-element moet het doel van de
relatie vertegenwoordigen;
(b) de uitgevende instelling mag het extensietaxonomie-element koppelen aan het basistaxonomie-element of de
basistaxonomie-elementen met de nauwkeurigere boekhoudkundige betekenis en/of reikwijdte die het nauwst
aansluit bij dat desbetreffende extensietaxonomie-element. De uitgevende instelling moet de relatie van het
desbetreffende extensietaxonomie-element met het desbetreffende basistaxonomie-element of de desbetreffende
basistaxonomie-elementen identificeren in de definition linkbase van de extensietaxonomie van de uitgevende
instelling. Het extensietaxonomie-element moet de bron van de relatie of relaties vertegenwoordigen. Indien het
extensietaxonomie-element een aantal basistaxonomie-elementen combineert, moet de uitgevende instelling het
desbetreffende extensietaxonomie-element koppelen aan elk van deze basistaxonomie-elementen, met uitzon
dering van die basistaxonomie-elementen die redelijkerwijs als onbeduidend worden beschouwd.

10. Niettegenstaande punt 9 hoeven uitgevende instellingen aan een ander basistaxonomie-element geen extensietaxo
nomie-element te koppelen dat wordt gebruikt voor de markering van informatie in het overzicht van de financiële
positie, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen of het kasstroomoverzicht
dat een subtotaal is van andere informatie in hetzelfde overzicht.
11. Uitgevende instellingen moeten waarborgen dat het gegevenstype en periodetype van een taxonomie-element dat
wordt gebruikt om informatie te markeren, de boekhoudkundige betekenis van de gemarkeerde informatie weer
spiegelt. Uitgevende instellingen mogen voor een taxonomie-element geen type op maat definiëren en toepassen
indien er reeds een geschikt type is gedefinieerd door de XBRL-specificaties of in het XBRL Data Types Registry.
12. Bij de markering van informatie mogen uitgevende instellingen geen numerieke taxonomie-elementen gebruiken voor
de markering van verschillende waarden voor een specifieke context (entiteit, periode en dimensionale uitsplitsingen),
tenzij het verschil een gevolg is van afronding bij de presentatie van dezelfde informatie met een verschillende schaal
op meer dan een plaats in hetzelfde jaarlijkse financiële verslag.
13. Bij de markering van informatie mogen uitgevende instellingen niet-numerieke taxonomie-elementen op zodanige
wijze gebruiken dat alle informatie die met de definitie van het desbetreffende element overeenstemt, wordt gemar
keerd. Uitgevende instellingen mogen markeringen noch gedeeltelijk, noch selectief toepassen.
14. Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat het Inline XBRL-instancedocument geen uitvoerbare code bevat.
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BIJLAGE V

XBRL-taxonomiebestanden
XBRL-taxonomiebestanden die door de ESMA worden gepubliceerd, moeten:
(a) alle basistaxonomie-elementen als XBRL-elementen identificeren;
(b) attributen vastleggen voor basistaxonomie-elementen naargelang van hun type zoals beschreven in bijlage I;
(c) zorgen voor de menselijk leesbare labels, zoals beschreven in de tabel van bijlage VI, waarbij de betekenis van de
basistaxonomie-elementen en de referenties worden gedocumenteerd;
(d) structuren definiëren die zorgen voor het vlotter doorbladeren van taxonomie-inhoud en een beter begrip van de
definitie van een basistaxonomie-element in de context van andere basistaxonomie-elementen;
(e) relaties definiëren die uitgevende instellingen in staat stellen om extensietaxonomie-elementen te koppelen aan basis
taxonomie-elementen;
(f) stroken met de specificaties XBRL 2.1. en XBRL Dimensions 1.0 en worden gegroepeerd overeenkomstig de speci
ficaties voor taxonomiesets zoals beschreven in bijlage III;
(g) de technische informatie bevatten die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van IT-oplossingen die de opstelling van
geharmoniseerde jaarlijkse financiële verslagen ondersteunen;
(h) aangeven naar welke perioden zij verwijzen.

Schattingen [member]

member

AccountingEstimatesMem
ber

AccountingProfit

Accruals

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Referenties

Overlopende posten

Het bedrag van de verplichtingen om te betalen voor goederen gebruikelijke werkwijze: IAS
of diensten die zijn ontvangen of geleverd, maar nog niet zijn 1 78
betaald, gefactureerd of formeel met de leverancier overeen
gekomen, met inbegrip van bedragen die aan werknemers
zijn verschuldigd.

Het bedrag van de winst of het verlies over een periode vóór informatieverschaffing: IAS
de aftrek van belastinglasten. [Zie: winst (verlies)]
12 81 c ii, informatiever
schaffing: IAS 12 81 c i

Dit lid staat voor een actief, een verplichting of een periodiek informatieverschaffing: IAS 8
gebruik of verbruik van een actief, onderworpen aan aanpas 39
singen die voortvloeien uit de beoordeling van de actuele staat
van activa en verplichtingen en de daaraan gerelateerde ver
wachte toekomstige voordelen en verplichtingen. Dit vertegen
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as "Schattingen”
indien er geen ander lid wordt gebruikt.

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 8
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 39
tabel vervolledigen.

NL

X duration cre Commerciële winst
dit

Schattingen [axis]

axis

AccountingEstimatesAxis

ifrs-full

Documentatielabel

Abnormaal grote verande Dit lid staat voor abnormaal grote veranderingen in de prijzen voorbeeld: IAS 10 22 g
ringen in de prijzen van ac van activa of wisselkoersen.
tiva of wisselkoersen [mem
ber]

Label

member

Elementtype en at
tributen

AbnormallyLargeChangesI
nAssetPricesOrForeignEx
changeRatesMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Schema van de basistaxonomie voor de markering van geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen

Tabel

Schema van de basistaxonomie

BIJLAGE VI
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Documentatielabel

Referenties

Overlopende posten en uit
gestelde baten die zijn ge
classificeerd als kortlopend
[abstract]

Overlopende posten en uit Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten die gebruikelijke werkwijze: IAS
gestelde baten die zijn ge zijn geclassificeerd als langlopend. [Zie: overlopende kosten en 1 78
classificeerd als langlopend
uitgestelde baten]

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsCurrentAb
stract

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsNoncurrent

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsNoncurrent
Abstract

AccrualsClassifiedAsCur
rent

AccrualsClassifiedAsNon
current

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

X instant credit

X instant credit

Overlopende posten die zijn Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassificeerd gebruikelijke werkwijze: IAS
geclassificeerd als lang als langlopend. [Zie: overlopende posten]
1 78
lopend

Overlopende posten die zijn Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassificeerd gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78
geclassificeerd als kortlo als kortlopend. [Zie: overlopende posten]
pend
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Overlopende posten en uit
gestelde baten die zijn ge
classificeerd als langlopend
[abstract]

Overlopende posten en uit Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten die gebruikelijke werkwijze: IAS
gestelde baten die zijn ge zijn geclassificeerd als kortlopend. [Zie: overlopende kosten en 1 78
classificeerd als kortlopend
uitgestelde baten]

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsCurrent

ifrs-full

X instant credit

Overlopende posten en uit
gestelde baten [abstract]

AccrualsAndDeferredInco
meAbstract

Overlopende posten en uit Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: overlopende posten; uitgestelde baten]
1 78
gestelde baten

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

AccrualsAndDeferredInco
me

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

X instant credit

X instant debit

AccumulatedAllowanceFo
rUncollectibleMinimum
LeasePaymentsReceivable

AccumulatedChangesIn
FairValueOfFinancialAsset
sAttributableToChangesIn
CreditRiskOfFinancialAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

AccruedIncome

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen 7 9 c - ingangsdatum
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 1.1.2018
of verlies, die toe te rekenen is aan veranderingen in het aan de
activa verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van
de verandering in de reële waarde ervan die niet toe te rekenen
is aan veranderingen in de marktomstandigheden die aanlei
ding geven tot marktrisico; dan wel b) met behulp van een
alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw
beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële
waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het krediet
risico van het actief. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico
[member]; stijging (daling) van reële waarde van financiële
activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies,
die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële
activa verbonden kredietrisico]

Het bedrag van de geaccumuleerde voorziening voor oninbare informatieverschaffing: IAS
te vorderen minimale leasebetalingen. Minimale leasebetalingen 17 47 d - vervaldatum
zijn betalingen waartoe de lessee gedurende de leaseperiode 1.1.2019
verplicht is of kan worden gesteld, exclusief voorwaardelijke
leasebetalingen, servicekosten en belastingen die door de lessor
moeten worden betaald en die de lessor gerestitueerd krijgt,
samen met: a) voor de lessee: eventuele bedragen die worden
gegarandeerd door de lessee of door een met de lessee ver
bonden partij; of b) voor de lessor: een eventuele restwaarde
die aan de lessor wordt gegarandeerd door: i) de lessee; ii) een
met de lessee verbonden partij; of iii) een derde die niet met de
lessor is verbonden en die financieel in staat is om de ver
plichtingen uit hoofde van de garantie na te komen.

Het bedrag van een actief dat baten vertegenwoordigt die zijn gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
verdiend maar nog niet ontvangen.

Documentatielabel

NL

Geaccumuleerde stijging (da
ling) van de reële waarde
van financiële activa die
zijn aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies, die is toe te rekenen
aan veranderingen in het
aan de financiële activa ver
bonden kredietrisico

Geaccumuleerde
voorzie
ning voor oninbare te vor
deren minimale leasebetalin
gen

Toegerekende baten

Label

L 143/26
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Geaccumuleerde stijging (da
ling) van de reële waarde
van een lening of vordering,
die is toe te rekenen aan
veranderingen in het aan
de financiële activa verbon
den kredietrisico

Geaccumuleerde stijging (da
ling) van de reële waarde
van kredietderivaten of
soortgelijke
instrumenten
die verband houden met le
ningen of vorderingen

X instant debit
AccumulatedChangesIn
FairValueOfLoanOrReceiva
bleAttributableToChange
sInCreditRiskOfFinancia
lAssets

AccumulatedChangesIn
FairValueOfLoansOrRecei
vablesRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

informatieverschaffing: IFRS
7 10 a, informatieverschaf
fing: IFRS 7 10A a - ingangs
datum 1.1.2018

De samengevoegde stijging (daling) van de reële waarde van informatieverschaffing: IFRS
kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband hou 7 9 d - vervaldatum
den met leningen of vorderingen. [Zie: derivaten [member]; 1.1.2018
stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of
soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen
of vorderingen]

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van informatieverschaffing: IFRS
leningen of vorderingen, die is toe te rekenen aan veranderin 7 9 c - vervaldatum 1.1.2018
gen in het aan de activa verbonden kredietrisico, bepaald: a) op
het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet toe
te rekenen is aan veranderingen in de marktomstandigheden
die aanleiding gaven tot het marktrisico; dan wel b) met behulp
van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer
getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar
reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het
kredietrisico van het actief. [Zie: marktrisico [member]]

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van
financiële verplichtingen, die is toe te rekenen aan veranderin
gen in het aan de verplichtingen verbonden kredietrisico. [Zie:
kredietrisico [member]; marktrisico [member]; stijging (daling)
van de reële waarde van een financiële verplichting, die is toe
te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting ver
bonden kredietrisico]

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van informatieverschaffing: IFRS
kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband hou 7 9 d - ingangsdatum
den met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd 1.1.2018
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies [Zie: derivaten [member]; stijging (daling) van
de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumen
ten die verband houden met financiële activa die zijn aange
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies; financiële activa]

Documentatielabel

NL

X instant

Geaccumuleerde stijging (da
ling) van de reële waarde
van een financiële verplich
ting, die is toe te rekenen
aan veranderingen in het
aan de verplichting verbon
den kredietrisico

X instant credit
AccumulatedChangesIn
FairValueOfFinancialLiabili
tyAttributableToChange
sInCreditRiskOfLiability

ifrs-full

Label

Geaccumuleerde stijging (da
ling) van de reële waarde
van kredietderivaten of
soortgelijke
instrumenten
die verband houden met fi
nanciële activa die zijn aan
gewezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies

Elementtype en at
tributen

X instant
AccumulatedChangesIn
FairValueOfFinancialAssets
RelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstruments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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AccumulatedDepreciatio
nAmortisationAndImpair
mentMember

AccumulatedDepreciatio
nAndAmortisationMember

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentOnHedgedI
temIncludedInCarrying
AmountAssets

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentOnHedgedI
temIncludedInCarrying
AmountLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Geaccumuleerde reëlewaar
deafdekkingsaanpassing van
de afgedekte post die is ver
vat in de boekwaarde, activa

Geaccumuleerde reëlewaar
deafdekkingsaanpassing van
de afgedekte post die is ver
vat in de boekwaarde, ver
plichtingen

X instant credit

Het geaccumuleerde bedrag van de reëlewaardeafdekkingsaan informatieverschaffing: IFRS
passing van een afgedekte post die is vervat in de boekwaarde 7 24B a ii - ingangsdatum
van de afgedekte post die in het overzicht van de financiële 1.1.2018
positie als verplichting is opgenomen. [Zie: afgedekte posten
[member]]

Het geaccumuleerde bedrag van de reëlewaardeafdekkingsaan informatieverschaffing: IFRS
passing van een afgedekte post die is vervat in de boekwaarde 7 24B a ii - ingangsdatum
van de afgedekte post die in het overzicht van de financiële 1.1.2018
positie als actief is opgenomen. [Zie: afgedekte posten [mem
ber]]

NL

X instant debit

Geaccumuleerde afschrijving Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving aan. [Zie: afschrij gebruikelijke werkwijze: IAS
[member]
vingskosten]
16 73 d, informatieverschaf
fing: IAS 16 75 b, gebruike
lijke werkwijze: IAS 17 32 vervaldatum 1.1.2019, ge
bruikelijke werkwijze: IAS
38 118 c, gebruikelijke werk
wijze: IAS 40 79 c, gebruike
lijke werkwijze: IAS 41 54 f

Referenties

member

Documentatielabel

Geaccumuleerde afschrijving Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving en bijzondere informatieverschaffing: IAS
en bijzondere waardever waardevermindering aan. [Zie: bijzonderewaardeverminderings 16 73 d, informatieverschaf
mindering [member]
verlies; afschrijvingskosten]
fing: IAS 16 75 b, informatie
verschaffing: IAS 17 32 - ver
valdatum 1.1.2019, informa
tieverschaffing: IAS 38 118 c,
informatieverschaffing: IAS
40 79 c, informatieverschaf
fing: IAS 41 54 f

Label

member

Elementtype en at
tributen
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Geaccumuleerde bijzondere Dit lid geeft de geaccumuleerde bijzondere waardevermindering gebruikelijke werkwijze: IAS
16 73 d, gebruikelijke werk
waardevermindering [mem aan. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies]
ber]
wijze: IAS 17 32 - vervalda
tum 1.1.2019, gebruikelijke
werkwijze: IAS 38 118 c, ge
bruikelijke werkwijze: IAS 40
79 c, gebruikelijke werkwijze:
IAS 41 54 f, informatiever
schaffing: IFRS 3 B67 d, in
formatieverschaffing: IFRS 7
35H
ingangsdatum
1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7
35N
ingangsdatum
1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7
IG29 b
vervaldatum
1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7
37 b - vervaldatum 1.1.2018

NL

member

AccumulatedImpairment
Member

ifrs-full

Het geaccumuleerde bedrag van de resterende reëlewaarde informatieverschaffing: IFRS
afdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie 7 24B a v - ingangsdatum
voor een afgedekte post die een financiële verplichting is die 1.1.2018
tegen geamortiseerde kostprijs is gewaardeerd en niet langer
voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast. [Zie:
financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs; afgedekte posten [member]]

Geaccumuleerde resterende
reëlewaardeafdekkingsaan
passing in het overzicht van
de financiële positie voor
een afgedekte post die niet
langer voor afdekkingswin
sten en -verliezen wordt
aangepast, verplichtingen

AccumulatedFairValueHed X instant credit
geAdjustmentRemainingIn
StatementOfFinancialPositi
onForHedgedItemThatCea
sedToBeAdjustedForHed
gingGainsAndLossesLiabili
ties

Referenties

Het geaccumuleerde bedrag van de resterende reëlewaarde informatieverschaffing: IFRS
afdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie 7 24B a v - ingangsdatum
voor een afgedekte post die een financieel actief is dat tegen 1.1.2018
geamortiseerde kostprijs is gewaardeerd en niet langer voor
afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast. [Zie: financi
ële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs; afge
dekte posten [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Geaccumuleerde resterende
reëlewaardeafdekkingsaan
passing in het overzicht van
de financiële positie voor
een afgedekte post die niet
langer voor afdekkingswin
sten en -verliezen wordt
aangepast, activa

Elementtype en at
tributen

AccumulatedFairValueHed X instant debit
geAdjustmentRemainingIn
StatementOfFinancialPositi
onForHedgedItemThatCea
sedToBeAdjustedForHed
gingGainsAndLossesAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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AcquisitionAndAdministra X duration debit Verwervings- en administra Het bedrag aan acquisitie- en administratiekosten die verband gebruikelijke werkwijze: IAS
tionExpenseRelatedToInsu
tiekosten betreffende ver houden met verzekeringscontracten. [Zie: types verzekerings 1 85
ranceContracts
zekeringscontracten
contracten [member]

X instant credit

X instant credit

AcquisitiondateFairValue
OfEquityInterestInAcqui
reeHeldByAcquirerImme
diatelyBeforeAcquisition
Date

AcquisitiondateFairValue
OfTotalConsideration
Transferred

ifrs-full

ifrs-full

Overgedragen vergoeding, De reële waarde op de overnamedatum van de in een bedrijfs informatieverschaffing:
reële waarde op overname combinatie overgedragen vergoeding. [Zie: bedrijfscombinaties 3 B64 f
datum
[member]]

De reële waarde op de overnamedatum van het aandelenbelang informatieverschaffing:
in de overgenomen partij dat vlak vóór de overnamedatum in 3 B64 p i
handen was van de overnemende partij in een bedrijfscom
binatie die in verschillende fasen wordt gerealiseerd. [Zie: be
drijfscombinaties [member]]

IFRS

IFRS

NL

Reële waarde op overname
datum van het aandelenbe
lang in de overgenomen
partij dat vlak vóór de over
namedatum in handen was
van de overnemende partij

Geaccumuleerde overige on Dit lid geeft de geaccumuleerde overige onderdelen van het gebruikelijke werkwijze: IAS
derdelen van het totaalresul totaalresultaat aan. [Zie: overige onderdelen van het totaalre 1 108
taat [member]
sultaat]

member

ifrs-full

Geaccumuleerde overige on Het bedrag aan geaccumuleerde posten van baten en lasten gebruikelijke werkwijze: IAS
derdelen van het totaalresul (met inbegrip van herclassificatieaanpassingen) die niet in winst 1 55
of verlies worden opgenomen zoals door andere IFRS is vereist
taat
of toegestaan. [Zie: IFRS [member]; overige onderdelen van het
totaalresultaat]

X instant credit

AccumulatedOtherCom
prehensiveIncomeMember

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

AccumulatedOtherCom
prehensiveIncome

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix
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AcquisitionrelatedCostsRe
cognisedAsExpenseFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
bination

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsBiologi
calAssets

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsIntangi
bleAssetsAndGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De stijging van de uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeit gebruikelijke werkwijze: IFRS
uit verzekeringscontracten die voortvloeien uit verwervingen 4 37 e
via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member];
Uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekerings
contracten]

IAS

IFRS

IFRS

X duration debit Verwervingen via bedrijfs De stijging van de immateriële activa en goodwill die voort gebruikelijke werkwijze: IAS
combinaties, immateriële ac vloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfs 38 118 e i
tiva en goodwill
combinaties [member]; immateriële activa en goodwill]

X duration debit Verwervingen via bedrijfs
combinaties, uitgestelde ac
quisitiekosten die uit ver
zekeringscontracten voort
vloeien

X duration debit Verwervingen via bedrijfs De stijging van de biologische activa die voortvloeit uit ver informatieverschaffing:
combinaties, biologische ac wervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties 41 50 e
tiva
[member]; biologische activa]

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor informatieverschaffing:
transacties die los van de verwerving van activa en de over 3 B64 m
name van verplichtingen in bedrijfscombinaties als last worden
opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor informatieverschaffing:
transacties die los van de verwerving van activa en de over 3 B64 m
name van verplichtingen in bedrijfscombinaties worden opge
nomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

Documentatielabel

NL

X duration debit Aan de verwerving gerela
teerde kosten voor trans
acties die los van de verwer
ving van activa en overname
van verplichtingen in de be
drijfscombinatie als last
worden opgenomen

AcquisitionrelatedCostsFor X duration debit Aan de verwerving gerela
TransactionRecognisedSe
teerde kosten voor trans
paratelyFromAcquisitionO
acties die los van de verwer
fAssetsAndAssumptionO
ving van activa en overname
fLiabilitiesInBusinessCom
van verplichtingen in de be
bination
drijfscombinatie worden op
genomen

De reële waarde op de over
namedatum van de totale
overgedragen
vergoeding
[abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

AcquisitiondateFairValue
OfTotalConsideration
TransferredAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsOther
Provisions

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsProper
tyPlantAndEquipment

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsReinsu
ranceAssets

ActuarialAssumptionOf
DiscountRates

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

X.XX instant

Actuariële veronderstelling De disconteringsvoet die wordt gehanteerd als de belangrijke gebruikelijke werkwijze: IAS
actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brut 19 144
van disconteringsvoeten
overplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te
bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pen
sioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële
veronderstellingen [member]]

X duration debit Verwervingen via bedrijfs De stijging van herverzekeringsactiva die voortvloeit uit ver gebruikelijke werkwijze: IFRS
combinaties,
herverzeke wervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties 4 37 e
ringsactiva
[member]; herverzekeringsactiva]

X duration debit Verwervingen via bedrijfs De stijging van de materiële vaste activa die voortvloeit uit informatieverschaffing:
combinaties, materiële vaste verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties 16 73 e iii
activa
[member]; materiële vaste activa]

NL

X duration cre Verwervingen via bedrijfs De stijging van andere voorzieningen die voortvloeit uit ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
combinaties, andere voorzie wervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties 37 84
ningen
[member]; andere voorzieningen]

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven ver gebruikelijke werkwijze: IFRS
zekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voort 4 37 e
vloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfs
combinaties [member]; Verplichtingen uit hoofde van uitgege
ven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

AcquisitionsThroughBusi
X duration cre Verwervingen via bedrijfs
combinaties, verplichtingen
nessCombinationsLiabilitie dit
uit hoofde van uitgegeven
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
verzekeringscontracten en
sIssued
herverzekeringscontracten

ifrs-full

IAS

X duration debit Verwervingen via bedrijfs De stijging van vastgoedbeleggingen die voortvloeit uit verwer informatieverschaffing: IAS
combinaties, vastgoedbeleg vingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [mem 40 76 b, informatieverschaf
gingen
ber]; vastgoedbeleggingen]
fing: IAS 40 79 d ii

Referenties

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsInvest
mentProperty

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Verwervingen via bedrijfs De stijging van de andere immateriële activa dan goodwill die informatieverschaffing:
combinaties, andere imma voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: be 38 118 e i
teriële activa dan goodwill
drijfscombinaties [member]; andere immateriële activa dan
goodwill]

Elementtype en at
tributen

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfPensionInc
reases

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfPensionInc
reasesMember

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfSalaryIncrea
ses

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX instant

member

X.XX instant

member

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfInflation
Member

ifrs-full

Actuariële veronderstelling Het verwachte percentage van loonsverhogingen dat wordt gebruikelijke werkwijze: IAS
van verwachte percentages gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om 19 144
van loonsverhogingen
de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensi
oenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toe
gezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde;
actuariële veronderstellingen [member]]

Actuariële veronderstelling Dit lid geeft de verwachte percentages van pensioenverhogin gebruikelijke werkwijze: IAS
van verwachte percentages gen aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellin 19 145
van
pensioenverhogingen gen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]
[member]

Actuariële veronderstelling Het verwachte percentage van pensioenverhogingen dat wordt gebruikelijke werkwijze: IAS
van verwachte percentages gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om 19 144
van pensioenverhogingen
de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensi
oenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toe
gezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde;
actuariële veronderstellingen [member]]

NL

Actuariële veronderstelling Dit lid geeft de verwachte inflatiepercentages aan die worden gebruikelijke werkwijze: IAS
van verwachte inflatieper gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële ver 19 145
centages [member]
onderstellingen [member]]

Actuariële veronderstelling Het verwachte inflatiepercentage dat wordt gehanteerd als een gebruikelijke werkwijze: IAS
van verwachte inflatieper belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde 19 144
centages
van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [mem
ber]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële ver
onderstellingen [member]]

Referenties

X.XX instant

Documentatielabel

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfInflation

ifrs-full

Label

Actuariële veronderstelling Dit lid geeft de disconteringsvoeten aan die worden gehanteerd gebruikelijke werkwijze: IAS
van
disconteringsvoeten als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstel 19 145
[member]
lingen [member]]

ActuarialAssumptionOf
DiscountRatesMember

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

member

Elementnaam/rol URI

Prefix
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Actuariële veronderstelling
van procentuele tendensen
in de kostprijs van medische
zorgverlening

Actuariële veronderstelling
van procentuele tendensen
in de kostprijs van medische
zorgverlening [member]

Actuariële veronderstellin Het levensverwachtingscijfer dat wordt gehanteerd als een be gebruikelijke werkwijze: IAS
gen van levensverwachtings langrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde 19 144
cijfers
van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toe
gezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde;
actuariële veronderstellingen [member]]

ActuarialAssumptionOfMe X.XX instant
dicalCostTrendRates

ActuarialAssumptionOfMe member
dicalCostTrendRatesMem
ber

ActuarialAssumptionOf
MortalityRates

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Dit lid geeft de procentuele tendensen aan in de kostprijs van gebruikelijke werkwijze: IAS
medische zorgverlening die worden gehanteerd als actuariële 19 145
veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [mem
ber]]

NL

De procentuele tendens in de kostprijs van medische zorgver gebruikelijke werkwijze: IAS
lening die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële ver 19 144
onderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie:
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten,
gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellin
gen [member]]

Actuariële veronderstelling Dit lid geeft de levensverwachting na pensionering aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
van levensverwachting na wordt gehanteerd als actuariële veronderstelling. [Zie: actuariële 19 145
pensionering [member]
veronderstellingen [member]]

ActuarialAssumptionOf
LifeExpectancyAfterRetire
mentMember

ifrs-full

member

Actuariële veronderstelling De levensverwachting na pensionering die wordt gehanteerd als gebruikelijke werkwijze: IAS
van levensverwachting na een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante 19 144
pensionering
waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante
waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

Referenties

ActuarialAssumptionOf
LifeExpectancyAfterRetire
ment

Documentatielabel

Actuariële veronderstelling Dit lid geeft de verwachte percentages van loonsverhogingen gebruikelijke werkwijze: IAS
van verwachte percentages aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. 19 145
van
loonsverhogingen [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]
[member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfSalaryIncrea
sesMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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axis

member

ActuarialAssumptionOfRe
tirementAge

ActuarialAssumptionOfRe
tirementAgeMember

ActuarialAssumptionsAxis

ActuarialAssumptions
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

member

ActuarialAssumptionOf
MortalityRatesMember

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix
Documentatielabel

Referenties

veronderstellin De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 19 145
tabel vervolledigen.

Actuariële veronderstellin Dit lid geeft alle actuariële veronderstellingen aan. Actuariële informatieverschaffing:
gen [member]
veronderstellingen zijn de onbevooroordeelde en onderling ver 19 145
enigbare beste schattingen van een entiteit met betrekking tot
de demografische en financiële variabelen die de uiteindelijke
kostprijs zullen bepalen voor de uitkering van vergoedingen na
uitdiensttreding. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as „Actuariële veronderstellingen” indien er
geen ander lid wordt gebruikt.

Actuariële
gen [axis]

IAS

IAS

NL

Actuariële veronderstelling Dit lid geeft de pensioenleeftijd aan die wordt gehanteerd als gebruikelijke werkwijze: IAS
van pensioenleeftijd [mem actuariële veronderstelling. [Zie: actuariële veronderstellingen 19 145
ber]
[member]]

Actuariële veronderstelling De pensioenleeftijd die wordt gehanteerd als een belangrijke gebruikelijke werkwijze: IAS
van pensioenleeftijd
actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brut 19 144
overplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te
bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pen
sioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële
veronderstellingen [member]]

Actuariële veronderstelling Dit lid geeft de levensverwachtingscijfers aan die worden ge gebruikelijke werkwijze: IAS
van levensverwachtingscij hanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële ver 19 145
fers [member]
onderstellingen [member]]

Label

29.5.2019
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IAS

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van informatieverschaffing:
toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit actua 19 141 c iii
riële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in
financiële veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen
van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten (actief). Financiële veronderstellingen betreffen onder
meer: a) de disconteringsvoet; b) het niveau van vergoedingen,
exclusief door werknemers te dragen kosten van de vergoedin
gen, en toekomstige salarissen; c) in geval van vergoedingen
voor medische kosten, toekomstige medische kosten, met in
begrip van de kostprijs voor de behandeling van claims (d.w.z.
de kosten die zullen worden gemaakt bij de verwerking en
afwikkeling van claims, met inbegrip van kosten van juridische
bijstand en vergoedingen van de schaderegelaar); en d) door de
regeling verschuldigde belastingen over bijdragen die verband
houden met prestaties die vóór de verslagdatum zijn verricht,
of over vergoedingen die uit die prestaties voortvloeien. [Zie:
nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
(actief)]

ActuarialGainsLossesAri
X duration debit Actuariële winsten (verlie
singFromChangesInFinanci
zen) die voortvloeien uit
alAssumptionsNetDefined
wijzigingen in financiële ver
BenefitLiabilityAsset
onderstellingen,
nettover
plichting uit hoofde van toe
gezegde
pensioenrechten
(actief)

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

IAS

Label

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van informatieverschaffing:
toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeien uit actua 19 141 c ii
riële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in
demografische veronderstellingen die leiden tot herwaarderin
gen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pen
sioenrechten (actief). Demografische veronderstellingen betref
fen onder meer: a) levensverwachting; b) personeelsverloop en
percentages van werknemers die arbeidsongeschikt worden of
die vervroegd met pensioen gaan; c) het deel van deelnemers
aan de regeling die personen ten laste hebben die voor ver
goedingen in aanmerking komen; d) het deel van deelnemers
aan de regeling die elke onder de voorwaarden van de regeling
beschikbare betalingsoptie zullen kiezen; en e) percentages van
claims uit hoofde van regelingen die voorzien in de vergoeding
van medische kosten. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten (actief)]

Elementtype en at
tributen

ActuarialGainsLossesAri
X duration debit Actuariële winsten (verlie
singFromChangesInDemo
zen) die voortvloeien uit
graphicAssumptionsNetDe
wijzigingen in demografi
finedBenefitLiabilityAsset
sche veronderstellingen, net
toverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioen
rechten (actief)

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/36
NL

Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

ActuarialGainsLossesAri
singFromExperienceAdjust
mentsNetDefinedBenefitLi
abilityAsset

ActuarialPresentValueOf
PromisedRetirementBene
fits

AdditionalAllowanceRe
cognisedInProfitOrLossAl
lowanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

AdditionalDisclosuresForA
mountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMa
jorClassOfAssetsAcquire
dAndLiabilitiesAssumed
Abstract

AdditionalDisclosuresRela
tedToRegulatoryDeferral
AccountsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
Label

Referenties

Aanvullende informatiever
schaffing betreffende uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering
[abstract]

Aanvullende informatiever
schaffing voor de op de
overnamedatum opgenomen
bedragen voor elke belang
rijke klasse van verworven
activa en overgenomen ver
plichtingen [abstract]

Aanvullende
voorziening
opgenomen in winst of ver
lies, voorziening voor kre
dietverliezen van financiële
activa

IAS

Het bedrag van de aanvullende voorziening voor kredietverlie gebruikelijke werkwijze: IFRS
zen van financiële activa die in winst of verlies zijn opge 7 16 - vervaldatum 1.1.2018
nomen. [Zie: voorziening voor kredietverliezen van financiële
activa]

Actuariële contante waarde De contante waarde van de verwachte betalingen door een informatieverschaffing:
van toegezegde pensioen pensioenfonds aan bestaande en voormalige werknemers, 26 35 d
rechten
welke betalingen zijn toe te rekenen aan de reeds verrichte
arbeidsprestaties.

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van gebruikelijke werkwijze: IAS
toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit actua 19 141 c
riële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpas
singen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Ervarings
aanpassingen hebben betrekking op de gevolgen van verschil
len tussen de voorgaande actuariële veronderstellingen en wat
er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. [Zie: nettoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

Documentatielabel

NL

X duration

X instant credit

X duration debit Actuariële winsten (verlie
zen) die voortvloeien uit er
varingsaanpassingen, netto
verplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
(actief)

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
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Aanvullende informatie [ab
stract]

AdditionalLiabilitiesContin X duration cre Aanvullende verplichtingen,
voorwaardelijke verplichtin
gentLiabilitiesRecognise
dit
dInBusinessCombination
gen opgenomen in een be
drijfscombinatie

Aanvullende verplichtingen,
voorwaardelijke verplichtin
gen opgenomen in een be
drijfscombinatie [abstract]

AdditionalInformationAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan aanvullende voorwaardelijke verplichtingen die informatieverschaffing:
zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaarde 3 B67 c
lijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie; be
drijfscombinaties [member]; voorwaardelijke verplichtingen
[member]]

Aanvullende informatie over op aandelen gebaseerde betalings informatieverschaffing:
overeenkomsten die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten 2 52
inzake informatieverschaffing van IFRS 2. [Zie: op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomsten [member]]

IFRS

IFRS

NL

AdditionalLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombinatio
nAbstract

Aanvullende informatie over
op aandelen gebaseerde be
talingsovereenkomsten [text
block]

AdditionalInformationA
text block
boutSharebasedPaymentAr
rangements

ifrs-full

IFRS

Aanvullende informatie over Aanvullende informatieverschaffing over de aard en verande informatieverschaffing:
de aard en veranderingen ringen van risico's die verband houden met belangen in ge 12 B25
van risico's die verband hou structureerde entiteiten.
den met belangen in ge
structureerde entiteiten [text
block]

AdditionalInformationA
boutNatureOfAndChange
sInRisksAssociatedWithIn
terestsInStructuredEntities
Explanatory

IFRS

IFRS

ifrs-full

text block

Referenties

Aanvullende informatie over Aanvullende informatie over de aard en financiële impact van informatieverschaffing:
de aard en financiële impact bedrijfscombinaties die noodzakelijk is om aan de doelstellin 3 63
van een bedrijfscombinatie
gen van IFRS 3 te voldoen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

AdditionalInformationA
boutNatureAndFinancialEf
fectOfBusinessCombinati
on

text

Documentatielabel

Aanvullende informatie over Aanvullende informatie over de blootstelling van de entiteit informatieverschaffing:
de blootstelling van de enti aan risico wanneer de verschafte kwantitatieve gegevens niet 7 35
teit aan risico
representatief zijn.

Label

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

AdditionalInformationA
boutEntityExposureToRisk

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/38
Publicatieblad van de Europese Unie
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Aanvullend gestort kapitaal Dit lid geeft het ontvangen bedrag aan uit hoofde van de gebruikelijke werkwijze: IAS
uitgifte van de aandelen van de entiteit dat de nominale waarde 1 108
[member]
overschrijdt en de ontvangen bedragen uit hoofde van andere
transacties met betrekking tot de aandelen of aandeelhouders
van de entiteit.

member

X duration debit Aanvullende opname, good Het bedrag van de aanvullende opgenomen goodwill, met uit informatieverschaffing:
will
zondering van goodwill die is opgenomen in een groep activa 3 B67 d ii
die wordt afgestoten en die, bij verwerving, voldoet aan de
criteria om te worden geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop in overeenstemming met IFRS 5. [Zie: goodwill; groe
pen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop [member]]

X duration debit Vermeerderingen die resulte Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als informatieverschaffing: IAS
ren uit overnames, vastgoed gevolg van investeringen die resulteren uit overnames. [Zie: 40 76 a, informatieverschaf
beleggingen
vastgoedbeleggingen]
fing: IAS 40 79 d i

AdditionalPaidinCapital
Member

AdditionalProvisionsOther
Provisions

AdditionalProvisionsOther
ProvisionsAbstract

AdditionalRecognition
Goodwill

AdditionsFromAcquisiti
onsInvestmentProperty

AdditionsFromPurchasesBi X duration debit Vermeerderingen als gevolg Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa als informatieverschaffing:
ologicalAssets
van aankopen, biologische gevolg van aankopen. [Zie: biologische activa]
41 50 b
activa

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Aanvullende voorzieningen,
andere voorzieningen [ab
stract]

IAS

IFRS

IAS

NL

X duration cre Aanvullende voorzieningen, Het bedrag aan aanvullende andere gecreëerde voorzieningen. informatieverschaffing:
dit
andere voorzieningen
[Zie: andere voorzieningen]
37 84 b

Het ontvangen of te ontvangen bedrag uit hoofde van de gebruikelijke werkwijze: IAS
uitgifte van de aandelen van de entiteit dat de nominale waarde 1 55
overschrijdt en de ontvangen bedragen uit hoofde van andere
transacties met betrekking tot de aandelen of aandeelhouders
van de entiteit.

Aanvullend gestort kapitaal

X instant credit

Referenties

AdditionalPaidinCapital

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
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L 143/39

X duration cre Vermeerderingen die niet uit
AdditionsLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAn
dit
bedrijfscombinaties resulte
dReinsuranceContractsIssu
ren,
verplichtingen
uit
hoofde van uitgegeven ver
ed
zekeringscontracten en her
verzekeringscontracten

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombina
tionsBiologicalAssets

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombina
tionsBiologicalAssetsAb
stract

AdditionsOtherThan
X duration debit Vermeerderingen die niet uit
ThroughBusinessCombina
bedrijfscombinaties resulte
tionsIntangibleAssetsOther
ren, andere immateriële ac
ThanGoodwill
tiva dan goodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Vermeerderingen die niet uit
bedrijfscombinaties resulte
ren, biologische activa [ab
stract]

Het bedrag van de vermeerderingen van andere immateriële informatieverschaffing:
activa dan goodwill die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. 38 118 e i
[Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere immateriële activa
dan goodwill]

IAS

X duration debit Vermeerderingen die niet uit Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa die gebruikelijke werkwijze: IAS
bedrijfscombinaties resulte niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties 41 50
ren, biologische activa
[member]; biologische activa]

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven ver voorbeeld: IFRS 4 IG37 b,
zekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voort voorbeeld: IFRS 4 37 e
vloeien uit vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties
resulteren. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven ver
zekeringscontracten en herverzekeringscontracten; bedrijfscom
binaties [member]]

AdditionsInvestmentPro
pertyAbstract

ifrs-full

NL

Vermeerderingen, vastgoed
beleggingen [abstract]

X duration debit Vermeerderingen als gevolg Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als informatieverschaffing: IAS
van latere uitgaven opge gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen als een actief. 40 76 a, informatieverschaf
nomen als actief, vastgoed [Zie: vastgoedbeleggingen]
fing: IAS 40 79 d i
beleggingen

Referenties

AdditionsFromSubsequent
ExpenditureRecognisedA
sAssetInvestmentProperty

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Vermeerderingen als gevolg Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa als gebruikelijke werkwijze: IAS
van latere uitgaven opge gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen als een actief. 41 50
nomen als actief, biologische [Zie: biologische activa]
activa

Elementtype en at
tributen

AdditionsFromSubsequent
ExpenditureRecognisedA
sAssetBiologicalAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/40
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X duration debit Vermeerderingen die niet uit Het bedrag van de vermeerderingen van herverzekeringsactiva gebruikelijke werkwijze: IFRS
bedrijfscombinaties resulte die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscom 4 37 e
binaties [member]; herverzekeringsactiva]
ren, herverzekeringsactiva

X duration debit Vermeerderingen van andere
vaste activa dan financiële
instrumenten, uitgestelde be
lastingvorderingen,
netto
activa uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten en
rechten die uit verzekerings
contracten voortvloeien

X duration debit Vermeerderingen van activa Het bedrag van de vermeerderingen van activa met gebruiks informatieverschaffing: IFRS
recht. [Zie: activa met gebruiksrecht]
16 53 h - ingangsdatum
met gebruiksrecht
1.1.2019

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombina
tionsReinsuranceAssets

AdditionsToNoncurrentAs
sets

AdditionsToRightofuseAs
sets

AddressOfRegisteredOffice text
OfEntity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
138 a

Publicatieblad van de Europese Unie

Adres van de statutaire zetel Het adres waar de entiteit haar statutaire zetel heeft.
van de entiteit

NL

Het bedrag van de vermeerderingen van andere vaste activa informatieverschaffing: IFRS
dan financiële instrumenten, uitgestelde belastingvorderingen, 8 24 b, informatieverschaf
nettoactiva uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en fing: IFRS 8 28 e
rechten die uit verzekeringscontracten resulteren. [Zie: uit
gestelde belastingvorderingen; financiële instrumenten, klasse
[member]; vaste activa; types verzekeringscontracten [member]

IAS

X duration debit Vermeerderingen die niet uit Het bedrag van de vermeerderingen van materiële vaste activa informatieverschaffing:
bedrijfscombinaties resulte die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscom 16 73 e i
ren, materiële vaste activa
binaties [member]; materiële vaste activa]

Referenties

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombina
tionsPropertyPlantAndE
quipment

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Vermeerderingen die niet uit Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als informatieverschaffing: IAS
bedrijfscombinaties resulte gevolg van vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties 40 76 a, informatieverschaf
ren, vastgoedbeleggingen
resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; vastgoedbeleg fing: IAS 40 79 d i
gingen]

Elementtype en at
tributen

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombina
tionsInvestmentProperty

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/41

X duration debit Aanpassingen voor afschrij Aanpassingen voor afschrijvingskosten die een aansluiting ge gebruikelijke werkwijze: IAS
ven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) 7 20
vingskosten
operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); afschrijvingskos
ten]

X duration debit Bedragen overgeboekt uit
het eigen vermogen en op
genomen in de boekwaarde
van een niet-financieel actief
(verplichting) waarvan het
verwerven of het aangaan
een afgedekte, zeer waar
schijnlijke verwachte toe
komstige transactie was, na
belastingen

X duration debit Aanpassingen voor over de Aanpassingen van belastinglasten (-baten) die in de periode zijn voorbeeld: IAS 12 80 b
verslagperiode verschuldigde opgenomen voor over de verslagperiode verschuldigde en ver
en verrekenbare belastingen rekenbare belastingen van voorgaande perioden.
van voorgaande perioden

AdjustmentsForAmortisati
onExpense

AdjustmentsForAmount
sTransferredToInitialCarry
ingAmountOfHedgedItems

AdjustmentsForCurrent
TaxOfPriorPeriod

AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInBiologicalAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Aanpassingen voor de da Aanpassingen voor de daling (stijging) van biologische activa gebruikelijke werkwijze: IAS
ling (stijging) van biologi om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en netto 7 20
sche activa
kasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: bio
logische activa; winst (verlies)]

NL

De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt en informatieverschaffing: IFRS
opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van 7 23 e - vervaldatum
een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven 1.1.2018
of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte
toekomstige transactie was, na belastingen. [Zie: boekwaarde
[member]]

IAS

AdjustedWeightedAverage
Shares

IAS

ifrs-full

Aangepast gewogen gemid Het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen informatieverschaffing:
deld aantal uitstaande ge vermeerderd met het gewogen gemiddeld aantal gewone aan 33 70 b
wone aandelen
delen die zouden worden uitgegeven bij de conversie van alle
potentiële gewone aandelen die tot verwatering in gewone aan
delen zullen leiden. [Zie: gewone aandelen [member]; gewogen
gemiddelde [member]]

Referenties

shares

Documentatielabel

Adres waar de geconsoli Het adres waar de in overeenstemming met de IFRS opgestelde informatieverschaffing:
deerde jaarrekening te ver geconsolideerde jaarrekening van de hoofdmoedermaatschappij 27 16 a
krijgen is
of een tussenhoudstermaatschappij van de entiteit te verkrijgen
is. [Zie: geconsolideerd [member]; IFRS [member]]

Label

text

Elementtype en at
tributen

AddressWhereConsolida
tedFinancialStatementsAre
Obtainable

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/42
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X duration debit Aanpassingen voor de da Aanpassingen voor de daling (stijging) van voorraden om een gebruikelijke werkwijze: IAS
ling (stijging) van voorraden aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom 7 20 a
uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorraden; winst
(verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor de da Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voor gebruikelijke werkwijze: IAS
ling (stijging) van leningen schotten aan banken om een aansluiting te geven tussen winst 7 20
en voorschotten aan banken (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele acti
viteiten. [Zie: leningen en voorschotten aan banken; winst (ver
lies)]

X duration debit Aanpassingen voor de da Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voor gebruikelijke werkwijze: IAS
ling (stijging) van leningen schotten aan klanten om een aansluiting te geven tussen winst 7 20
en voorschotten aan klanten (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele acti
viteiten. [Zie: leningen en voorschotten aan klanten; winst (ver
lies)]

X duration debit Aanpassingen voor de da Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere activa om gebruikelijke werkwijze: IAS
ling (stijging) van andere ac een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokas 7 20
tiva
stroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere
activa; winst (verlies)]

AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInInventories

AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInLoansAndAd
vancesToBanks

AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInLoansAndAd
vancesToCustomers

AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInOtherAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Aanpassingen voor de da
ling (stijging) van voor han
delsdoeleinden aangehouden
financiële activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voor handelsdoel gebruikelijke werkwijze: IAS
einden aangehouden financiële activa om een aansluiting te 7 20
geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt
in) operationele activiteiten. [Zie: financiële activa; financiële
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als
voor handelsdoeleinden aangehouden; winst (verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor de da Aanpassingen voor de daling (stijging) van afgeleide financiële gebruikelijke werkwijze: IAS
ling (stijging) van afgeleide activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en 7 20
financiële activa
nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
afgeleide financiële activa; winst (verlies)]

AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInFinancialAs
setsHeldForTrading

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInDerivativeFi
nancialAssets

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
NL
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Label

AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInTradeAndO
therReceivables

AdjustmentsForDeferred
TaxExpense

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Aanpassingen voor de da
AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInReverseRepur
ling (stijging) van om
chaseAgreementsAnd
gekeerde terugkoopovereen
CashCollateralOnSecurities
komsten en zekerheden in
Borrowed
de vorm van contanten uit
hoofde van geleende effec
ten

ifrs-full

X duration debit Aanpassingen voor uit Aanpassingen voor uitgestelde belastinglasten om een aanslui gebruikelijke werkwijze: IAS
ting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (ge 7 20
gestelde belastinglasten
bruikt in) operationele activiteiten. [Zie: uitgestelde belasting
lasten (-baten); winst (verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor de da Aanpassingen voor de daling (stijging) van handels- en andere gebruikelijke werkwijze: IAS
ling (stijging) van handels- vorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) 7 20
en andere vorderingen
en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten.
[Zie: handels- en andere vorderingen; winst (verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor de da Aanpassingen voor de daling (stijging) van handelsvorderingen gebruikelijke werkwijze: IAS
ling (stijging) van handels om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en netto 7 20 a
vorderingen
kasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst
(verlies)]

Aanpassingen voor de daling (stijging) van omgekeerde terug gebruikelijke werkwijze: IAS
koopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten 7 20
uit hoofde van geleende effecten om een aansluiting te geven
tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) ope
rationele activiteiten. [Zie: omgekeerde terugkoopovereenkom
sten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van
geleende effecten; winst (verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor de da Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere bedrijfsvor gebruikelijke werkwijze: IAS
ling (stijging) van andere be deringen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en 7 20 a
drijfsvorderingen
nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
winst (verlies)]

AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInOtherOpera
tingReceivables

ifrs-full

AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInTradeAccoun
tReceivable

Referenties

NL

ifrs-full

Documentatielabel

X duration debit Aanpassingen voor de da Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere vlottende gebruikelijke werkwijze: IAS
ling (stijging) van andere activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en 7 20
nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
vlottende activa
andere vlottende activa; winst (verlies)]

Elementtype en at
tributen

AdjustmentsForDecrea
seIncreaseInOtherCurren
tAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/44
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

AdjustmentsForDividendIn X duration cre Aanpassingen voor
come
dit
dendinkomsten

ifrs-full

AdjustmentsForFairValue
GainsLosses

AdjustmentsForDepreciati
onExpense

ifrs-full

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciati X duration debit Aanpassingen voor afschrij
onAndAmortisationExpen
vingskosten en bijzonder
seAndImpairmentLossRe
waardeverminderingsverlies
versalOfImpairmentLossRe
(terugneming van bijzonder
cognisedInProfitOrLoss
waardeverminderingsverlies)
opgenomen in winst of ver
lies

ifrs-full

X duration debit Aanpassingen
voor
re Aanpassingen voor reëlewaardeverliezen (winsten) om een aan gebruikelijke werkwijze: IAS
ëlewaardeverliezen (winsten) sluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit 7 20 b
(gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

divi Aanpassingen voor dividendinkomsten om een aansluiting te gebruikelijke werkwijze: IAS
geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) 7 20
operationele activiteiten. [Zie: dividendinkomsten; winst (ver
lies)]

X duration debit Aanpassingen voor afschrij Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting te gebruikelijke werkwijze: IAS
geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) 7 20
vingskosten
operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

NL

Aanpassingen voor afschrijvingskosten en bijzonder waardever gebruikelijke werkwijze: IAS
minderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminde 7 20
ringsverlies) om een aansluiting te geven tussen winst (verlies)
en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten.
[Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies; afschrijvingskosten;
bijzondere waardeverminderingsverlies (terugneming van bij
zonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of
verlies; winst (verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor afschrij Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting te gebruikelijke werkwijze: IAS
vingskosten
geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) 7 20 b
operationele activiteiten. [Zie: afschrijvingskosten; winst (ver
lies)]

AdjustmentsForDepreciati
onAndAmortisationExpen
se

Referenties

uit Aanpassingen van belastinglasten (-baten) die in de periode zijn gebruikelijke werkwijze: IAS
van opgenomen voor de uitgestelde belastingen van voorgaande 12 80
perioden.

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Aanpassingen voor
gestelde belastingen
voorgaande perioden

Elementtype en at
tributen

AdjustmentsForDeferred
TaxOfPriorPeriods

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/45

X duration cre Aanpassingen voor financie Aanpassingen voor nettofinancieringsbaten of -kosten om een gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
ringsbaten (kosten)
aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom 7 20
uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financierings
baten (kost); winst (verlies)]

X duration cre Aanpassingen voor winst
dit
(verlies) uit de vervreemding
van investeringen in doch
terondernemingen,
joint
ventures en geassocieerde
deelnemingen

AdjustmentsForFinanceIn
comeCost

AdjustmentsForGainLos
sOnDisposalOfInvest
mentsInSubsidiariesJoint
VenturesAndAssociates

AdjustmentsForGainLos
sOnDisposalsPropertyPlan
tAndEquipment

AdjustmentsForGainsLosse X duration cre Aanpassingen voor winsten
sOnChangeInFairValueLess dit
(verliezen) uit de verande
ring in de reële waarde
CostsToSellBiologicalAssets
min verkoopkosten, biologi
sche activa

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit veranderingen in de gebruikelijke werkwijze: IAS
reële waarde min verkoopkosten van biologische activa om een 7 20
aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom
uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: biologische ac
tiva; winst (verlies)]

X duration cre Aanpassingen voor winst Aanpassingen voor winst (verlies) uit vervreemdingen van ma gebruikelijke werkwijze: IAS
(verlies) uit vervreemdingen, teriële vaste activa om een aansluiting te geven tussen winst 7 20
dit
materiële vaste activa
(verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele acti
viteiten. [Zie: winst (verlies); materiële vaste activa; vervreem
dingen, materiële vaste activa]

NL

Aanpassingen voor winst (verlies) uit de vervreemding van gebruikelijke werkwijze: IAS
investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en ge 7 20
associeerde deelnemingen om een aansluiting te geven tussen
winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele
activiteiten. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; joint
ventures [member]; dochterondernemingen [member]; investe
ringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassoci
eerde deelnemingen; winst (verlies)]

X duration cre Aanpassingen voor financie Aanpassingen voor financieringsbaten om een aansluiting te gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
ringsbaten
geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt 7 20
in) operationele activiteiten. [Zie: financieringsbaten; winst (ver
lies)]

AdjustmentsForFinanceIn
come

ifrs-full

Referenties

X duration debit Aanpassingen voor financie Aanpassingen voor financieringskosten om een aansluiting te gebruikelijke werkwijze: IAS
ringskosten
geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) 7 20 c
operationele activiteiten. [Zie: financieringskosten; winst (ver
lies)]

Documentatielabel

AdjustmentsForFinance
Costs

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/46
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Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies uit gebruikelijke werkwijze: IAS
goodwill opgenomen in winst of verlies om een aansluiting 7 20
te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt
in) operationele activiteiten. [Zie: goodwill; bijzonder waarde
verminderingsverlies; bijzonder waardeverminderingsverlies op
genomen in winst of verlies]
Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (te gebruikelijke werkwijze: IAS
rugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opge 7 20 b
nomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen
winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele
activiteiten. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies (terug
neming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen
in winst of verlies]

X duration debit Aanpassingen voor bijzon
der waardeverminderings
verlies opgenomen in winst
of verlies, goodwill

AdjustmentsForImpair
mentLossRecognisedInPro
fitOrLossGoodwill

AdjustmentsForImpair
X duration debit Aanpassingen voor bijzon
mentLossReversalOfImpair
der waardeverminderings
mentLossRecognisedInPro
verlies (terugneming van bij
fitOrLoss
zonder
waardeverminde
ringsverlies) opgenomen in
winst of verlies

AdjustmentsForImpair
X duration debit Aanpassingen voor bijzon
mentLossReversalOfImpair
der waardeverminderings
mentLossRecognisedInPro
verlies (terugneming van bij
fitOrLossExplorationAndE
zonder
waardeverminde
valuationAssets
ringsverlies) opgenomen in
winst of verlies, exploratieen evaluatieactiva

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (te gebruikelijke werkwijze: IAS
rugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit ex 7 20
ploratie- en evaluatieactiva die zijn opgenomen in winst of
verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en
nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
exploratie- en evaluatieactiva [member]; bijzonder waardever
minderingsverlies; aanpassingen voor bijzonder waardevermin
deringsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminde
ringsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonder waarde
verminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardever
minderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

Aanpassingen voor winsten (verliezen) die voortvloeien uit een gebruikelijke werkwijze: IAS
verandering in de reële waarde van vastgoedbeleggingen om 7 20
een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokas
stroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: vast
goedbeleggingen; winsten (verliezen) uit de aanpassing van de
reële waarde, vastgoedbeleggingen; winst (verlies)]

Referenties

AdjustmentsForGainsLosse X duration cre Aanpassingen voor winsten
sOnFairValueAdjustmen
dit
(verliezen) uit de aanpassing
van de reële waarde, vast
tInvestmentProperty
goedbeleggingen

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit veranderingen in de gebruikelijke werkwijze: IAS
reële waarde van derivaten om een aansluiting te geven tussen 7 20
winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele
activiteiten. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
derivaten [member]; winst (verlies)]

Elementtype en at
tributen

AdjustmentsForGainsLosse X duration cre Aanpassingen voor winsten
(verliezen) uit de verande
sOnChangeInFairValueOf dit
Derivatives
ring in de reële waarde van
derivaten

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (te gebruikelijke werkwijze: IAS
rugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit le 7 20
ningen en voorschotten die zijn opgenomen in winst of verlies
om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en netto
kasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: aan
passingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugne
ming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in
winst of verlies]
Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (te gebruikelijke werkwijze: IAS
rugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit ma 7 20
teriële vaste activa die zijn opgenomen in winst of verlies om
een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokas
stroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: aanpas
singen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugne
ming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen
in winst of verlies; materiële vaste activa]
Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (te gebruikelijke werkwijze: IAS
rugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit han 7 20
dels- en andere vorderingen die zijn opgenomen in winst of
verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en
nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
handels- en andere vorderingen; bijzonder waardeverminde
ringsverlies; aanpassingen voor bijzonder waardeverminderings
verlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies)
opgenomen in winst of verlies; bijzonder waardeverminde
ringsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderings
verlies) opgenomen in winst of verlies]

AdjustmentsForImpair
X duration debit Aanpassingen voor bijzon
mentLossReversalOfImpair
der waardeverminderings
mentLossRecognisedInPro
verlies (terugneming van bij
fitOrLossPropertyPlantAn
zonder
waardeverminde
dEquipment
ringsverlies) opgenomen in
winst of verlies, materiële
vaste activa

AdjustmentsForImpair
X duration debit Aanpassingen voor bijzon
mentLossReversalOfImpair
der waardeverminderings
mentLossRecognisedInPro
verlies (terugneming van bij
fitOrLossTradeAndOther
zonder
waardeverminde
Receivables
ringsverlies) opgenomen in
winst of verlies, handels- en
andere vorderingen

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

AdjustmentsForImpair
X duration debit Aanpassingen voor bijzon
mentLossReversalOfImpair
der waardeverminderings
mentLossRecognisedInPro
verlies (terugneming van bij
fitOrLossLoansAndAdvan
zonder
waardeverminde
ces
ringsverlies) opgenomen in
winst of verlies, leningen
en voorschotten

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (te gebruikelijke werkwijze: IAS
rugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit voor 7 20
raden opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te
geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt
in) operationele activiteiten. [Zie: voorraden; bijzonder waarde
verminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonder waardever
minderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminde
ringsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonder waarde
verminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardever
minderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

Elementtype en at
tributen

X duration debit Aanpassingen voor bijzon
AdjustmentsForImpair
mentLossReversalOfImpair
der waardeverminderings
mentLossRecognisedInPro
verlies (terugneming van bij
fitOrLossInventories
zonder
waardeverminde
ringsverlies) opgenomen in
winst of verlies, voorraden

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/48
NL
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X duration debit Aanpassingen voor de stij Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde deposi gebruikelijke werkwijze: IAS
ging (daling) van deposito's to's van klanten om een aansluiting te geven tussen winst 7 20
van klanten
(verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele acti
viteiten. [Zie: deposito's van klanten; winst (verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor de stij Aanpassingen voor de stijging (daling) van afgeleide financiële gebruikelijke werkwijze: IAS
ging (daling) van afgeleide verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (ver 7 20
financiële verplichtingen
lies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activitei
ten. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen; winst (verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor de stij
ging (daling) van verplich
tingen uit hoofde van per
soneelsbeloningen

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInDepositsFrom
Customers

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInDerivativeFinan
cialLiabilities

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInEmployeeBene
fitLiabilities

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInFinancialLiabili
tiesHeldForTrading

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Aanpassingen voor de stij
ging (daling) van voor han
delsdoeleinden aangehouden
financiële verplichtingen

X duration debit Aanpassingen voor de stij Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde deposi gebruikelijke werkwijze: IAS
ging (daling) van deposito's to's van banken om een aansluiting te geven tussen winst 7 20
van banken
(verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele acti
viteiten. [Zie: deposito's van banken; winst (verlies)]

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInDepositsFrom
Banks

ifrs-full

Aanpassingen voor de stijging (daling) van voor handelsdoel gebruikelijke werkwijze: IAS
einden aangehouden financiële verplichtingen om een aanslui 7 20
ting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (ge
bruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financiële verplichtin
gen; financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies
die voldoen aan de definitie van voor handelsdoeleinden aange
houden; winst (verlies)]

NL

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van personeelsbeloningen om een aansluiting te geven 7 20
tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) ope
rationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor de stij Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde baten gebruikelijke werkwijze: IAS
ging (daling) van uitgestelde om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en netto 7 20
baten
kasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: uit
gestelde baten; winst (verlies)]

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInDeferredIncome

ifrs-full

Referenties

X duration debit Aanpassingen voor lasten Aanpassingen voor lasten uit hoofde van winstbelastingen om informatieverschaffing: IAS 7
uit hoofde van winstbelas een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokas 35
tingen
stroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst
(verlies)]

Documentatielabel

AdjustmentsForIncome
TaxExpense

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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Referenties

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInOtherLiabilities

AdjustmentsForIncrease
X duration debit Aanpassingen voor de stij Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere bedrijfs gebruikelijke werkwijze: IAS
DecreaseInOtherOperating
ging (daling) van andere be schulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) 7 20 a
Payables
drijfsschulden
en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten.
[Zie: winst (verlies)]

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInRepurchaseA
greementsAndCashCollate
ralOnSecuritiesLent

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInTradeAccount
Payable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Aanpassingen voor de stijging (daling) van terugkoopovereen gebruikelijke werkwijze: IAS
komsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde 7 20
van geleende effecten om een aansluiting te geven tussen winst
(verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele acti
viteiten. [Zie: terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de
vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten; winst
(verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor de stij Aanpassingen voor de stijging (daling) van handelsschulden om gebruikelijke werkwijze: IAS
ging (daling) van handels een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokas 7 20 a
schulden
stroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst
(verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor de stij
ging (daling) van terugkoop
overeenkomsten en zekerhe
den in de vorm van contan
ten uit hoofde van geleende
effecten

NL

X duration debit Aanpassingen voor de stij Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere verplichtin gebruikelijke werkwijze: IAS
ging (daling) van andere ver gen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en netto 7 20
plichtingen
kasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: an
dere verplichtingen; winst (verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor de stij Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere kortlopende gebruikelijke werkwijze: IAS
ging (daling) van andere verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (ver 7 20
kortlopende verplichtingen
lies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activitei
ten. [Zie: andere kortlopende verplichtingen; winst (verlies)]

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInOtherCurrentLi
abilities

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van verzekerings-, herverzekerings- en beleggingscon 7 20
tracten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en
nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten; verplich
tingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en
herverzekeringscontracten; winst (verlies)]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Aanpassingen voor de stij
ging (daling) van verplich
tingen uit hoofde van ver
zekerings-, herverzekeringsen beleggingscontracten

Elementtype en at
tributen

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInInsuranceRein
suranceAndInvestment
ContractLiabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/50
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Label

Documentatielabel

Referenties

X duration debit Aanpassingen voor rentelas Aanpassingen voor rentelasten om een aansluiting te geven gebruikelijke werkwijze: IAS
tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) ope 7 20
ten
rationele activiteiten. [Zie: rentelasten; winst (verlies)]

X duration cre Aanpassingen voor renteba Aanpassingen voor rentebaten om een aansluiting te geven gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
ten
tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) ope 7 20
rationele activiteiten. [Zie: rentebaten; winst (verlies)]

AdjustmentsForInterestIn
come

AdjustmentsForLossesGain X duration debit Aanpassingen voor verliezen Aanpassingen voor verliezen (winsten) uit de vervreemding van gebruikelijke werkwijze: IAS
sOnDisposalOfNoncurren
(winsten) uit de vervreem vaste activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) 7 14
tAssets
ding van vaste activa
en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten.
[Zie: vaste activa; winst (verlies)]

X duration debit Aanpassingen voor voorzie Aanpassingen voor voorzieningen om een aansluiting te geven gebruikelijke werkwijze: IAS
ningen
tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) ope 7 20 b
rationele activiteiten. [Zie: voorzieningen; winst (verlies)]

AdjustmentsForInterestEx
pense

AdjustmentsForProvisions

AdjustmentsForReconcile
ProfitLoss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL

X duration debit Aanpassingen om een aan Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (ver informatieverschaffing: IAS 7
sluiting te geven tussen lies) en de nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activi 20
winst (verlies)
teiten. [Zie: winst (verlies)]

Aanpassingen voor de stijgingen van andere voorzieningen die gebruikelijke werkwijze: IAS
voortvloeien uit het verstrijken van de tijd om een aansluiting 7 20
te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt
in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); andere voor
zieningen [member]]

X duration debit Aanpassingen voor de stij
ging van andere voorzienin
gen die voortvloeien uit het
verstrijken van de tijd

AdjustmentsForIncreaseI
nOtherProvisionsArising
FromPassageOfTime

ifrs-full

X duration debit Aanpassingen voor de stij Aanpassingen voor de stijging (daling) van handels- en andere gebruikelijke werkwijze: IAS
ging (daling) van handels- schulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en 7 20
en andere schulden
nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
handels- en andere schulden; winst (verlies)]

Elementtype en at
tributen

AdjustmentsForIncrease
DecreaseInTradeAndOther
Payables

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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AdjustmentsForUnrealised
ForeignExchangeLosses
Gains

AdjustmentsToReconcile
ProfitLossOtherThanChan
gesInWorkingCapital

ifrs-full

ifrs-full

Aanpassingen voor niet-gerealiseerde verliezen (winsten) uit gebruikelijke werkwijze: IAS
wisselkoersverschillen om een aansluiting te geven tussen winst 7 20 b
(verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele acti
viteiten. [Zie: winst (verlies)]

X duration debit Aanpassingen om een aan Aanpassingen die geen wijzigingen in werkkapitaal zijn om een gebruikelijke werkwijze: IAS
sluiting te geven tussen aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom 7 20
winst (verlies) die geen wij uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]
zigingen in werkkapitaal
zijn

X duration debit Aanpassingen voor niet-ge
realiseerde verliezen (win
sten) uit wisselkoersverschil
len

AdjustmentsForUndistribu X duration cre Aanpassingen voor niet-uit
tedProfitsOfInvestmentsAc dit
gekeerde winsten van inves
teringen die administratief
countedForUsingEquityMe
werden verwerkt volgens de
thod
vermogensmutatiemethode

ifrs-full

NL

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van investeringen gebruikelijke werkwijze: IAS
die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmuta 7 20
tiemethode om een aansluiting te geven tussen winst (verlies)
en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten.
[Zie: investeringen die administratief worden verwerkt volgens
de vermogensmutatiemethode; winst (verlies)]

X duration cre Aanpassingen voor niet-uit Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassocieerde gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
gekeerde winsten van geas deelnemingen om een aansluiting te geven tussen winst (ver 7 20 b
socieerde deelnemingen
lies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activitei
ten. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; winst (ver
lies)]

AdjustmentsForUndistribu
tedProfitsOfAssociates

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

AdjustmentsForSharebased X duration debit Aanpassingen voor op aan Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen om een gebruikelijke werkwijze: IAS
Payments
delen gebaseerde betalingen aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom 7 20 b
uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

Aanpassingen om een aan
sluiting te geven tussen
winst (verlies) [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

AdjustmentsForReconcile
ProfitLossAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/52
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Aanpassing aan een consen
susprijs op de middenmarkt,
significante niet-waarneem
bare
inputs,
eigenver
mogensinstrumenten
van
een entiteit

Aanpassing aan een consen
susprijs op de middenmarkt,
significante niet-waarneem
bare inputs, verplichtingen

X.XX duration

AdjustmentToMidmarket
ConsensusPriceSignifican
tUnobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

X.XX duration
AdjustmentToMidmarket
ConsensusPriceSignifican
tUnobservableInputsLiabili
ties

AdjustmentToProfitLoss
ForPreferenceShareDivi
dends

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IFRS

voorbeeld: IAS 33 Voorbeeld
12 Berekening en presentatie
van normale en verwaterde
winst per aandeel (uitgebreid
voorbeeld), voorbeeld: IAS 33
70 a

Aanpassing aan een consensusprijs (niet-bindende prijs) op de voorbeeld: IFRS 13 B36 c
middenmarkt gebruikt als een significante niet-waarneembare
input van niveau 3 voor verplichtingen. [Zie: niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie [member]]

Aanpassing aan een consensusprijs (niet-bindende prijs) op de voorbeeld: IFRS 13 B36 c
middenmarkt gebruikt als een significante niet-waarneembare
input van niveau 3 voor eigenvermogensinstrumenten van een
entiteit. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member];
eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member]]

Aanpassing aan een consensusprijs (niet-bindende prijs) op de voorbeeld: IFRS 13 B36 c
middenmarkt gebruikt als een significante niet-waarneembare
input van niveau 3 voor activa. [Zie: niveau 3 in de reëlewaar
dehiërarchie [member]]

Het bedrag van de samengevoegde aanpassingen van de boek informatieverschaffing:
waarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste 1 31 c
GAAP van investeringen in dochterondernemingen, joint ven
tures en geassocieerde deelnemingen in de eerste IFRS-jaarreke
ning van de entiteit. [Zie: geassocieerde deelnemingen [mem
ber]; boekwaarde [member]; joint ventures [member]; voor
heen toegepaste GAAP [member]; dochterondernemingen
[member]; investeringen in dochterondernemingen, joint ven
tures en geassocieerde deelnemingen; IFRS [member]]

Documentatielabel

NL

X duration debit Aanpassing aan winst (ver Aanpassing aan winst (verlies) voor dividenden van preferente
lies) voor dividenden van aandelen voor de berekening van winst die (verlies dat) aan
preferente aandelen
houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij kan
worden toegerekend. [Zie: preferente aandelen [member]; winst
(verlies)]

Aanpassing aan een consen
susprijs op de middenmarkt,
significante niet-waarneem
bare inputs, activa

X.XX duration

AdjustmentToMidmarket
ConsensusPriceSignifican
tUnobservableInputsAssets

ifrs-full

Samengevoegde aanpassing
van de boekwaarden van in
vesteringen gerapporteerd
overeenkomstig de voor
heen toegepaste GAAP

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

AdjustmentToCarrying
AmountsReportedUnder
PreviousGAAP

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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AggregateContinuingAnd
DiscontinuedOperations
Member

X instant
AggregateDifferenceBe
tweenFairValueAtInitialRe
cognitionAndAmountDe
terminedUsingValuation
TechniqueYetToBeRecogni
sed

ifrs-full

member

Dit lid geeft de samengevoegde aanpassing aan de boekwaar informatieverschaffing:
den gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste 1 30 b
GAAP aan. [Zie: boekwaarde [member]; voorheen toegepaste
GAAP [member]]

IFRS

Samengevoegd verschil dat
nog in winst of verlies
moet worden opgenomen
tussen reële waarde bij eer
ste opname en transactie
prijs

Het samengevoegde verschil tussen reële waarde bij eerste op informatieverschaffing:
name en de transactieprijs voor financiële instrumenten dat 7 28 b
nog in winst of verlies moet worden opgenomen. [Zie: finan
ciële instrumenten, klasse [member]]

IFRS

Samengevoegde
voort Dit lid geeft de samenvoeging van voortgezette en beëindigde informatieverschaffing: IFRS
gezette en beëindigde be bedrijfsactiviteiten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de stan 5 Presentatie en informatie
drijfsactiviteiten [member]
daardwaarde voor de as „Voortgezette en beëindigde bedrijfs verschaffing
activiteiten” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: be
ëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; voortgezette bedrijfsacti
viteiten [member]]

Samengevoegde aanpassing
aan de boekwaarden gerap
porteerd overeenkomstig de
voorheen toegepaste GAAP
[member]

ifrs-full

member

AggregateAdjustmentTo
CarryingValueReportedUn
derPreviousGAAPMember

ifrs-full

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

X duration debit Reclamekosten

AdvertisingExpense

ifrs-full

NL

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit reclame.

Ontvangen vooruitbetalin Het bedrag aan vooruitbetalingen die de entiteit heeft ontvan informatieverschaffing: IFRIC
gen voor onderhanden pro gen voordat de desbetreffende prestaties in het kader van on 15 21 b - vervaldatum
jecten
derhanden projecten zijn verricht.
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IAS 11 40 b - vervalda
tum 1.1.2018

vooruitbetalin Het bedrag aan ontvangen betalingen voor in de toekomst te gebruikelijke werkwijze: IAS
leveren goederen of te verlenen diensten.
1 55

X instant credit

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan kosten die de entiteit als beheerskosten classi voorbeeld: IAS 1 103, infor
ficeert.
matieverschaffing: IAS 1 99,
informatieverschaffing: IAS
26 35 b vi

Documentatielabel

AdvancesReceivedForCon
tractsInProgress

Advances

ifrs-full

X duration debit Beheerskosten

Label

Ontvangen
gen

AdministrativeExpense

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

X instant credit

Elementnaam/rol URI

Prefix
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Documentatielabel

Samengevoegde joint ventu Dit lid geeft de samenvoeging aan van joint ventures die af
res die afzonderlijk niet van zonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: joint ventures
materieel belang zijn [mem [member]]
ber]

Samengevoegde waardering Dit lid geeft alle soorten waardering aan. Dit vertegenwoordigt informatieverschaffing: IAS
tevens de standaardwaarde voor de as „Waardering” indien er 40 32A, informatieverschaf
[member]
geen ander lid wordt gebruikt.
fing: IAS 41 50, informatie
verschaffing: IFRS 13 93 a

member

member

AggregatedIndividuallyIm
materialJointVenturesMem
ber

AggregatedMeasurement
Member

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IFRS
12 21 c i, informatieverschaf
fing: IFRS 4 39M b - ingangs
datum bij eerste toepassing
van IFRS 9

IFRS

NL

Samengevoegde
bedrijfs Dit lid geeft de samenvoeging aan van bedrijfscombinaties die informatieverschaffing:
combinaties die afzonderlijk afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: bedrijfscom 3 B65
niet van materieel belang binaties [member]]
zijn [member]

member

informatieverschaffing: IFRS
12 21 c ii, informatiever
schaffing: IFRS 4 39M b - in
gangsdatum bij eerste toepas
sing van IFRS 9

Referenties

AggregatedIndividuallyIm
materialBusinessCombina
tionsMember

Samengevoegde
geassoci Dit lid geeft de samenvoeging aan van geassocieerde deel
eerde deelnemingen die af nemingen die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie:
zonderlijk niet van materieel geassocieerde deelnemingen [member]]
belang zijn [member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

AggregatedIndividuallyIm
materialAssociatesMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Elementnaam/rol URI

AggregatedTimeBands
Member

AggregateNotSignificantIn
dividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsMember

AggregateOfFairValues
Member

AgriculturalProduce
ByGroupAxis

Prefix

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

reële Dit lid geeft de samenvoeging van reële waarden aan. Dit ver informatieverschaffing:
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Reële 1 30 a
waarde als veronderstelde prijs” indien er geen ander lid wordt
gebruikt.

IFRS

IAS

Agrarische producten per De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden gebruikelijke werkwijze: IAS
groep [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 41 46 b ii
tabel vervolledigen.

Samenvoeging van
waarden [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van kasstroomgenererende informatieverschaffing:
eenheden waarvoor het bedrag aan goodwill of immateriële 36 135
activa met onbeperkte gebruiksduur niet significant is. [Zie:
kasstroomgenererende eenheden [member]; goodwill; andere
immateriële activa dan goodwill]

Publicatieblad van de Europese Unie

axis

member

Documentatielabel

tijdsinter Dit lid geeft samengevoegde tijdsintervallen aan. Dit vertegen informatieverschaffing: IAS 1
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Looptijd” in 61,
informatieverschaffing:
dien er geen ander lid wordt gebruikt.
IAS 17 31 b - vervaldatum
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IAS 17 35 a - vervalda
tum 1.1.2019, informatiever
schaffing: IAS 17 47 a - ver
valdatum 1.1.2019, informa
tieverschaffing: IAS 17 56 a vervaldatum 1.1.2019, infor
matieverschaffing: IFRS 15
120 b i - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 16 97 - ingangs
datum 1.1.2019, informatie
verschaffing: IFRS 16 94 - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 B11, voorbeeld:
IFRS 7 B35, informatiever
schaffing: IFRS 7 23B a - in
gangsdatum 1.1.2018

Samengevoegde kasstroom
genererende eenheden waar
voor het bedrag aan good
will of immateriële activa
met onbeperkte gebruiks
duur niet significant is
[member]

Samengevoegde
vallen [member]

Label

NL

member

member

Elementtype en at
tributen

L 143/56
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

Vliegtuigen aangehouden via Dit lid geeft vliegtuigen aan die door de entiteit worden aange gebruikelijke werkwijze: IAS
een financiëleleaseovereen houden via een financiëleleaseovereenkomst. [Zie: vliegtuig 16 37 e - vervaldatum
komst [member]
[member]]
1.1.2019

Landingsrechten op
luchthaven [member]

Alle niveaus in de reëlewaar Dit lid geeft alle niveaus in de reëlewaardehiërarchie aan. Dit informatieverschaffing: IAS
dehiërarchie [member]
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Ni 19 142, informatieverschaf
veaus in de reëlewaardehiërarchie” indien er geen ander lid fing: IFRS 13 93 b
wordt gebruikt.

Alle
andere
[member]

Voorziening voor krediet Het bedrag van een voorziening die wordt gebruikt voor het informatieverschaffing: IFRS
verliezen van financiële acti opnemen van bijzondere waardeverminderingen van financiële 7 16 - vervaldatum 1.1.2018
va
activa als gevolg van kredietverliezen. [Zie: financiële activa]

AircraftUnderFinanceLease member
Member

AirportLandingRightsMem member
ber

AllLevelsOfFairValueHierar member
chyMember

member

X instant credit

AllOtherSegmentsMember

AllowanceAccountForCre
ditLossesOfFinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

een Dit lid geeft landingsrechten op een luchthaven aan.

gebruikelijke werkwijze: IAS
38 119

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die vlieg voorbeeld: IAS 16 37 e
tuigen vertegenwoordigen die worden gebruikt in het kader
van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit. [Zie: materiële vaste
activa]

NL

segmenten Dit lid geeft niet te rapporteren bedrijfsactiviteiten en operati informatieverschaffing: IFRS
onele segmenten aan.
15 115 - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 8 16

Vliegtuigen [member]

Het bedrag aan materiële vaste activa die vliegtuigen vertegen voorbeeld: IAS 16 37 e
woordigen die de entiteit bij haar bedrijfsactiviteiten gebruikt.

AircraftMember

Vliegtuigen

ifrs-full

X instant debit

Aircraft

Agrarische producten, groep Dit lid geeft alle agrarische producten, opgesplitst per groep, gebruikelijke werkwijze: IAS
aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de 41 46 b ii
[member]
as „Agrarische producten per groep” indien er geen ander lid
wordt gebruikt. [Zie: actuele agrarische producten]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

AgriculturalProduceGroup
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Het bedrag van de afschrijving van uitgestelde acquisitiekosten voorbeeld: IFRS 4 IG39 c,
die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: uitgestelde voorbeeld: IFRS 4 37 e
acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten; af
schrijvingskosten; soorten verzekeringscontracten [member]]

X duration cre Afschrijving, uitgestelde ac
dit
quisitiekosten die voort
vloeien uit verzekeringscon
tracten

X duration debit Afschrijvingskosten

X duration

text

AmortisationDeferredAc
quisitionCostsArisingFro
mInsuranceContracts

AmortisationExpense

AmortisationIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

AmortisationMethodIntan
gibleAssetsOtherThan
Goodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Afschrijvingsmethode, an De afschrijvingsmethode gebruikt voor andere immateriële ac informatieverschaffing:
dere immateriële activa dan tiva dan goodwill met beperkte gebruiksduur. [Zie: andere im 38 118 b
goodwill
materiële activa dan goodwill; afschrijvingskosten]

Afschrijving, andere imma Het bedrag van de afschrijving van andere immateriële activa informatieverschaffing:
teriële activa dan goodwill
dan goodwill. [Zie: afschrijvingskosten; andere immateriële ac 38 118 e vi
tiva dan goodwill]

IAS

IAS

NL

Het bedrag aan afschrijvingskosten. Afschrijving is de stelsel gebruikelijke werkwijze: IAS
matige toerekening van af te schrijven bedragen van immate 1 112 c
riële activa over hun gebruiksduur.

Het bedrag van de afschrijving voor opgenomen activa uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van de kosten die zijn gemaakt om een contract met 15 128 b - ingangsdatum
klanten te verkrijgen of te vervullen. [Zie: opgenomen activa 1.1.2018
uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te
verkrijgen of te vervullen; afschrijvingskosten]

Referenties

AmortisationAssetsRecog X duration debit Afschrijving, opgenomen ac
nisedFromCostsIncurred
tiva uit hoofde van de kos
ToObtainOrFulfilContracts
ten die zijn gemaakt om een
WithCustomers
contract met klanten te ver
krijgen of te vervullen

Documentatielabel

Voorziening voor krediet Dit lid geeft een voorziening aan die wordt gebruikt voor het gebruikelijke werkwijze: IAS
verliezen [member]
opnemen van bijzondere waardeverminderingen van financiële 12 81 g
activa als gevolg van kredietverliezen.

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

AllowanceForCreditLosses
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/58
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AmountByWhichLoansOr X instant
ReceivablesRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstru
mentsMitigateMaximumEx
posureToCreditRisk

AmountByWhichRegulato X instant debit
ryDeferralAccountCreditBa
lanceHasBeenReducedBe
causeItIsNoLongerFullyRe
versible

AmountByWhichRegulato
ryDeferralAccountDebitBa
lanceHasBeenReducedBe
causeItIsNoLongerFullyRe
coverable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Het bedrag waarmee een
uitgestelde debetrekening in
verband met prijsregulering
is verminderd omdat deze
niet langer volledig terug
neembaar is

Bedrag waarmee een uit
gestelde creditrekening in
verband met prijsregulering
is verminderd omdat deze
niet langer volledig terug
neembaar is

Bedrag waarmee kredietderi
vaten of soortgelijke instru
menten die verband houden
met leningen of vorderin
gen, de maximale blootstel
ling aan kredietrisico beper
ken

Bedrag waarmee kredietderi
vaten of soortgelijke instru
menten die verband houden
met financiële activa die zijn
aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies, de
maximale kredietrisicobloot
stelling beperken

IFRS

IFRS

Het bedrag waarmee een uitgestelde creditrekening in verband informatieverschaffing:
met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer vol 14 36
ledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in
verband met prijsregulering]

Het bedrag waarmee een uitgestelde debetrekening in verband informatieverschaffing:
met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer vol 14 36
ledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in
verband met prijsregulering]

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumen informatieverschaffing: IFRS
ten die verband houden met leningen of vorderingen, de maxi 7 9 b - vervaldatum 1.1.2018
male blootstelling aan kredietrisico beperken. [Zie: leningen en
vorderingen; kredietrisico [member]; maximale blootstelling
aan kredietrisico; derivaten [member]]

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumen informatieverschaffing: IFRS
ten die verband houden met financiële activa die zijn aange 7 9 b - ingangsdatum
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 1.1.2018
waardeveranderingen in winst of verlies, de maximale kredie
trisicoblootstelling beperken. [Zie: leningen en vorderingen;
kredietrisico [member]; derivaten [member]; maximale bloot
stelling aan kredietrisico; financiële activa]

IFRS

NL

X instant credit

AmountByWhichFinancia X instant
lAssetsRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments
MitigateMaximumExposu
reToCreditRisk

ifrs-full

Label

X duration debit Afschrijving van verliezen Het bedrag aan afschrijvingen van uitgestelde verliezen (win informatieverschaffing:
(winsten) op afgesloten her sten) die voortvloeien uit de afsluiting van herverzekeringscon 4 37 b ii
verzekeringscontracten
tracten. [Zie: afschrijvingskosten; winsten (verliezen) opge
nomen in winst of verlies op afgesloten herverzekeringscon
tracten]

Elementtype en at
tributen

AmortisationOfGainsAnd
LossesArisingOnBuyin
gReinsurance

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X duration

X duration

AmountIncurredByEntity
ForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesPro
videdBySeparateManage
mentEntity

AmountOfReclassificati
onsOrChangesInPresentati
on

AmountPresentedInOther
ComprehensiveIncomeRea
lisedAtDerecognition

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Bedrag waarmee de waarde
die aan de belangrijke ver
onderstelling is toegekend,
moet veranderen opdat de
realiseerbare waarde van de
eenheid gelijk is aan de
boekwaarde

Bedrag waarmee de rea
liseerbare waarde van de
eenheid haar boekwaarde
overschrijdt

Label

Referenties

IAS

In de overige onderdelen
van het totaalresultaat ge
presenteerd bedrag gerea
liseerd bij het niet langer
opnemen van financiële ver
plichting

Het in de overige onderdelen van het totaalresultaat gepresen informatieverschaffing: IFRS
teerde bedrag dat is gerealiseerd bij het niet langer opnemen 7 10 d - ingangsdatum
van financiële verplichtingen aangewezen als gewaardeerd te 1.1.2018
gen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies. [Zie: overige onderdelen van het totaalresul
taat]

Bedrag aan herclassificaties Het bedrag dat is geherclassificeerd wanneer de entiteit de informatieverschaffing: IAS 1
41 b
of wijzigingen in presentatie classificatie of presentatie in haar jaarrekening wijzigt.

Door de entiteit te ontvangen bedrag met betrekking tot met informatieverschaffing:
diensten van managers op sleutelposities gelijk te stellen dien 24 18A
sten die door een afzonderlijke managemententiteit zijn ver
leend. [Zie: managers op sleutelposities van entiteit of moeder
maatschappij [member]; afzonderlijke managemententiteiten
[member]]

Het bedrag waarmee de waarde die aan een belangrijke ver informatieverschaffing: IAS
onderstelling is toegekend, moet veranderen opdat de realiseer 36 134 f iii, informatiever
bare waarde van een eenheid gelijk is aan de boekwaarde. [Zie: schaffing: IAS 36 135 e iii
boekwaarde [member]]

Het bedrag waarmee de realiseerbare waarde van een kas informatieverschaffing: IAS
stroomgenererende eenheid (groep van eenheden) haar boek 36 134 f i, informatiever
waarde overschrijdt. [Zie: boekwaarde [member]; kasstroomge schaffing: IAS 36 135 e i
nererende eenheden [member]]

Documentatielabel

NL

X duration debit Door de entiteit te ontvan
gen bedrag met betrekking
tot met diensten van mana
gers op sleutelposities gelijk
te stellen diensten die door
een afzonderlijke manage
mententiteit zijn verleend

AmountByWhichValueAs X.XX instant
signedToKeyAssumption
MustChangeInOrderForU
nitsRecoverableAmountTo
BeEqualToCarryingAmount

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

AmountByWhichUnitsRe
coverableAmountExceed
sItsCarryingAmount

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/60
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Het bedrag dat is opgenomen in de overige onderdelen van het informatieverschaffing: IFRS
totaalresultaat door herclassificatie van winst of verlies met 4 35D b - ingangsdatum bij
toepassing van de overlappingsbenadering, vóór belastingen. eerste toepassing van IFRS 9
[Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

Het bedrag dat is opgenomen in de overige onderdelen van het informatieverschaffing: IFRS
totaalresultaat door herclassificatie van winst of verlies met 4 35D b - ingangsdatum bij
toepassing van de overlappingsbenadering, na belastingen. [Zie: eerste toepassing van IFRS 9
overige onderdelen van het totaalresultaat]

geherclassificeerd
X duration cre Bedrag
van winst of verlies naar de
dit
overige onderdelen van het
totaalresultaat met toepas
sing van overlappingsbena
dering, vóór belastingen

AmountReclassifiedToOt
geherclassificeerd
X duration cre Bedrag
herComprehensiveIncome dit
van winst of verlies naar de
overige onderdelen van het
FromProfitOrLossApply
totaalresultaat met toepas
ingOverlayApproachNetOf
Tax
sing van overlappingsbena
dering, na belastingen

AmountRecognisedAsInco X duration cre Bedrag opgenomen als ba Het bedrag opgenomen als baten uit hoofde van overeenkom informatieverschaffing: SIC
ten uit hoofde van een over sten betreffende een juridische vorm van een leasecontract.
27 10 b - vervaldatum
meFromArrangementInvol dit
vingLegalFormOfLease
eenkomst betreffende een
1.1.2019
juridische vorm van een
leasecontract

ifrs-full

ifrs-full

AmountReclassifiedToOt
herComprehensiveIncome
FromProfitOrLossApply
ingOverlayApproachBefo
reTax

ifrs-full

Referenties

Het bedrag dat is geherclassificeerd van winst of verlies naar de informatieverschaffing: IFRS
overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van 4 35D a - ingangsdatum bij
de overlappingsbenadering, gepresenteerd als een afzonderlijke eerste toepassing van IFRS 9
post in de winst of het verlies.

Documentatielabel

Het bedrag dat is geherclassificeerd van winst of verlies naar de informatieverschaffing: IFRS
overige onderdelen van het totaalresultaat met betrekking tot 4 39L f i - ingangsdatum bij
voor het eerst aangewezen financiële activa met toepassing van eerste toepassing van IFRS 9
de overlappingsbenadering.

AmountReclassifiedFrom
ProfitOrLossToOtherCom
prehensiveIncomeApply
ingOverlayApproach
NewlyDesignatedFinancia
lAssets

ifrs-full

Label

geherclassificeerd
X duration debit Bedrag
van winst of verlies naar de
overige onderdelen van het
totaalresultaat met toepas
sing van overlappingsbena
dering

Elementtype en at
tributen

X duration debit Bedrag
geherclassificeerd
van winst of verlies naar de
overige onderdelen van het
totaalresultaat met toepas
sing van overlappingsbena
dering, voor het eerst aange
wezen financiële activa

AmountReclassifiedFrom
ProfitOrLossToOtherCom
prehensiveIncomeApply
ingOverlayApproach

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
NL

Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/61

AmountRemovedFromRe
serveOfCashFlowHedge
sAndIncludedInInitialCos
tOrOtherCarryingAmoun
tOfNonfinancialAssetLiabi
lityOrFirmCommitment
ForWhichFairValueHedge
AccountingIsApplied

ifrs-full

Bedrag opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat en verwerkt
in eigen vermogen met be
trekking tot vaste activa of
groepen activa die worden
afgestoten en die zijn aange
houden
voor
verkoop
[member]

Bedrag opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat en verwerkt
in het eigen vermogen met
betrekking tot vaste activa
of groepen activa die wor
den afgestoten en die zijn
aangehouden voor verkoop

Label

Referenties

Het bedrag verwijderd uit de kasstroomafdekkingsreserve en
opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van
een niet-financieel actief (verplichting) of een vaststaande toe
zegging waarvoor een administratieve verwerking van re
ëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve
van kasstroomafdekkingen]

informatieverschaffing: IFRS
9 6.5.11 d i - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24E a - ingangs
datum 1.1.2018

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die resulteert informatieverschaffing: IFRS
uit bedragen die zijn opgenomen in de overige onderdelen van 5 38, voorbeeld: IFRS 5
het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen en die Voorbeeld 12
betrekking hebben op vaste activa of groepen die worden af
gestoten en die zijn aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste
activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; overige onder
delen van het totaalresultaat]

Het bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het to informatieverschaffing: IFRS
taalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen met betrekking 5 38, voorbeeld: IFRS 5
tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die Voorbeeld 12
zijn aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen
activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop; andere reserves; overige onder
delen van het totaalresultaat; groepen activa die worden afge
stoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
[member]]

Documentatielabel

NL

X duration debit Bedrag verwijderd uit de
kasstroomafdekkingsreserve
en opgenomen in de eerste
kostprijs of andere boek
waarde van een niet-financi
eel actief (verplichting) of
vaststaande
toezegging
waarvoor de administratieve
verwerking van reëlewaarde
afdekkingstransacties wordt
toegepast

AmountRecognisedInO
member
therComprehensiveInco
meAndAccumulatedInEqui
tyRelatingToNoncurrentAs
setsOrDisposalGroupsHeld
ForSaleMember

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

AmountRecognisedInO
X instant credit
therComprehensiveInco
meAndAccumulatedInEqui
tyRelatingToNoncurrentAs
setsOrDisposalGroupsHeld
ForSale

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/62
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

ifrs-full

NL

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van informatieverschaffing: IFRS
tijdswaarde van opties en opgenomen in de eerste kostprijs of 9 6.5.15 b i - ingangsdatum
andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) 1.1.2018
of een vaste toezegging waarvoor de administratieve verwer
king van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast.
[Zie: reserve voor waardeverandering van tijdswaarde van op
ties]

X duration debit Bedrag verwijderd uit re
serve voor waardeverande
ring van tijdswaarde van op
ties en opgenomen in de
eerste kostprijs of andere
boekwaarde van een niet-fi
nancieel actief (verplichting)
of vaste toezegging waar
voor de administratieve ver
werking van reëlewaarde
afdekkingstransacties wordt
toegepast

ifrs-full

AmountRemovedFromRe
serveOfChangeInValueOf
TimeValueOfOptionsAn
dIncludedInInitialCostOrO
therCarryingAmountOf
NonfinancialAssetLiability
OrFirmCommitmentForW
hichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

AmountRemovedFromRe
serveOfChangeInValueOf
ForeignCurrencyBasisSpre
adsAndIncludedInInitial
CostOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAs
setLiabilityOrFirmCommit
mentForWhichFairValue
HedgeAccountingIsApplied

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering in de informatieverschaffing: IFRS
termijnelementen van termijncontracten en opgenomen in de 9 6.5.16 - ingangsdatum
eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel 1.1.2018
actief (verplichting) of een vaste toezegging waarvoor de ad
ministratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties
wordt toegepast. [Zie: reserve voor waardeverandering in de
termijnelementen van termijncontracten]

Referenties

X duration debit Bedrag verwijderd uit re
serve voor waardeverande
ring van de termijnelemen
ten van termijncontracten
en opgenomen in de eerste
kostprijs of andere boek
waarde van een niet-financi
eel actief (verplichting) of
vaste toezegging waarvoor
de administratieve verwer
king van reëlewaardeafdek
kingstransacties wordt toe
gepast

Documentatielabel

AmountRemovedFromRe
serveOfChangeInValueOf
ForwardElementsOfFor
wardContractsAndInclude
dInInitialCostOrOtherCar
ryingAmountOfNonfinan
cialAssetLiabilityOrFirm
CommitmentForWhich
FairValueHedgeAccountin
gIsApplied

Label

Het bedrag verwijderd uit de reserve voor waardeverandering informatieverschaffing: IFRS
van valutabasisspreads en opgenomen in de eerste kostprijs of 9 6.5.16 - ingangsdatum
andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) 1.1.2018
of een vaststaande toezegging waarvoor een administratieve
verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toege
past. [Zie: reserve voor waardeverandering van valutabasisspre
ads]

Elementtype en at
tributen

X duration debit Bedrag verwijderd uit re
serve voor waardeverande
ring van valutabasisspreads
van een financieel instru
ment en opgenomen in de
eerste kostprijs of andere
boekwaarde van een niet-fi
nancieel actief (verplichting)
of vaste toezegging waar
voor de administratieve ver
werking van reëlewaarde
afdekkingstransacties wordt
toegepast

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/63

Documentatielabel

Referenties

AmountsPayableRelated
PartyTransactions

AmountsPayableToTransfe X instant credit
reeInRespectOfTransferre
dAssets

X instant debit

AmountsIncurredDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

De aan de verkrijger te betalen bedragen met betrekking tot informatieverschaffing:
overgedragen financiële activa die geen niet-gedisconteerde kas 7 42E d
uitstromen zijn die vereist zijn of kunnen zijn om verwijderde
financiële activa terug te kopen (bv. de uitoefenprijs bij een
optieovereenkomst). [Zie: financiële activa]

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Te ontvangen bedragen, De te ontvangen bedragen die voortvloeien uit transacties met informatieverschaffing: IAS
24 20, informatieverschaf
transacties met verbonden verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
partijen
fing: IAS 24 18 b

Andere aan de verkrijger te
betalen bedragen met be
trekking tot de overgedragen
activa

Te betalen bedragen, trans De te betalen bedragen die voortvloeien uit transacties met informatieverschaffing: IAS
acties met verbonden partij verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
24 20, informatieverschaf
fing: IAS 24 18 b
en

De stijging van uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit voorbeeld: IFRS 4 IG39 b,
verzekeringscontracten die voortvloeien uit gemaakte kosten. voorbeeld: IFRS 4 37 e
[Zie: Uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzeke
ringscontracten]

Bedragen die voortvloeien De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden gebruikelijke werkwijze: IFRS
uit verzekeringscontracten of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 4 Informatieverschaffing
[axis]
tabel vervolledigen.

X duration debit Gemaakte
kosten,
uit
gestelde acquisitiekosten die
voortvloeien uit verzeke
ringscontracten

axis

AmountsArisingFromInsu
ranceContractsAxis

ifrs-full

NL

AmountsReceivableRela
tedPartyTransactions

Label

X duration debit Bedrag gerapporteerd in Het bedrag gerapporteerd in winst of verlies met toepassing informatieverschaffing: IFRS
winst of verlies met toepas van IFRS 9 voor financiële activa waarop de overlappingsbena 4 39L f i - ingangsdatum bij
sing van IFRS 9, financiële dering wordt toegepast.
eerste toepassing van IFRS 9
activa waarop de overlap
pingsbenadering wordt toe
gepast

Elementtype en at
tributen

AmountReportedInProfi
tOrLossApplyingIFRS9Fi
nancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/64
29.5.2019

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt informatieverschaffing: IFRS
in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de 9 5.6.5 - ingangsdatum
categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 1.1.2018
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat, vóór belastingen. [Zie: financiële activa]

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt informatieverschaffing: IFRS
in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de 9 5.6.5 - ingangsdatum
categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 1.1.2018
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat, na belastingen. [Zie: financiële activa]

AmountsRemovedFromE
quityAndAdjustedAgainst
FairValueOfFinancialAsset
sOnReclassificationOutOf
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome
MeasurementCategoryNe
tOfTax

ifrs-full

IFRS

X duration debit Bedragen overgeboekt uit
AmountsRemovedFromE
quityAndAdjustedAgainst
het eigen vermogen en ver
FairValueOfFinancialAsset
werkt in de reële waarde van
sOnReclassificationOutOf
financiële activa bij herclas
FairValueThroughOther
sificatie uit de categorie ge
ComprehensiveIncome
waardeerd
tegen
reële
MeasurementCategoryBefo
waarde met verwerking van
reTax
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
tingen

NL

X duration debit Bedragen geherclassificeerd
uit het eigen vermogen en
verwerkt in de reële waarde
van financiële activa bij her
classificatie uit de categorie
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
gen

Op de overnamedatum op
genomen bedragen voor
transacties die los van de
verwerving van activa en
overname van verplichtin
gen in de bedrijfscombinatie
worden opgenomen

De opgenomen bedragen voor transacties die los van de ver informatieverschaffing:
werving van activa en de overname van verplichtingen in be 3 B64 l iii
drijfscombinaties worden opgenomen [Zie: bedrijfscombinaties
[member]]

Referenties

ifrs-full

X duration

Documentatielabel

AmountsRecognisedFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
bination

Op de overnamedatum op
genomen bedragen voor
elke belangrijke klasse van
verworven activa en over
genomen verplichtingen [ab
stract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

AmountsRecognisedAsO
fAcquisitionDateForEach
MajorClassOfAssetsAcqui
redAndLiabilitiesAssumed
Abstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/65

Elementtype en at
tributen
Label

Referenties

AmountsSubjectToEnforce X instant debit
ableMasterNettingArrange
mentOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancial
Liabilities

ifrs-full

De bedragen die vallen onder een afdwingbare „master net informatieverschaffing:
ting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en die niet 7 13C d
zijn gesaldeerd met financiële verplichtingen. [Zie: financiële
verplichtingen]

Bedragen die vallen onder
een afdwingbare „master
netting”-overeenkomst
of
vergelijkbare overeenkomst,
niet gesaldeerd met financi
ële activa [abstract]

AmountsSubjectToEnforce
ableMasterNettingArrange
mentOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancia
lAssetsAbstract

ifrs-full

Bedragen die vallen onder
een afdwingbare „master
netting”-overeenkomst
of
vergelijkbare overeenkomst,
niet gesaldeerd met financi
ële verplichtingen

Bedragen die vallen onder De bedragen die onder een afdwingbare „master netting”-over informatieverschaffing:
een afdwingbare „master eenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en die niet zijn 7 13C d
netting”-overeenkomst
of gesaldeerd met financiële activa. [Zie: financiële activa]
vergelijkbare overeenkomst
en niet zijn gesaldeerd met
financiële activa

IFRS

IFRS

De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt en informatieverschaffing: IFRS
opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van 7 23 e - vervaldatum
een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven 1.1.2018
of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte
toekomstige transactie was, vóór belastingen. [Zie: boekwaarde
[member]]

Documentatielabel

AmountsSubjectToEnforce X instant credit
ableMasterNettingArrange
mentOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancia
lAssets

X duration debit Bedragen uit het eigen ver
AmountsRemovedFromE
quityAndIncludedInCarry
mogen overgeboekt en op
ingAmountOfNonfinancia
genomen in de boekwaarde
lAssetLiabilityWhoseAcqui
van een niet-financieel actief
sitionOrIncurrenceWas
(verplichting) waarvan het
HedgedHighlyProbableFo
verwerven of het aangaan
recastTransactionBeforeTax
een afgedekte, zeer waar
schijnlijke verwachte toe
komstige transactie was,
vóór belastingen

Elementnaam/rol URI

NL

ifrs-full

ifrs-full

Prefix

L 143/66
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

text block

AnalysisOfAgeOfFinancia
lAssetsThatArePastDueBut
NotImpaired

AnalysisOfCreditExposure
sUsingExternalCreditGra
dingSystemExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

text block

X duration debit Bedrag dat in de winst of Het bedrag dat in de winst of het verlies zou zijn gerapporteerd
het verlies zou zijn gerap voor financiële activa waarop de overlappingsbenadering is
porteerd indien IAS 39 was toegepast indien IAS 39 was toegepast.
toegepast, financiële activa
waarop de overlappings
benadering is toegepast

AmountThatWouldHaveB
eenReportedInProfitOrLos
sIfIAS39HadBeenApplied
FinancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

ifrs-full

informatieverschaffing: IFRS
4 39L d ii - ingangsdatum
bij eerste toepassing van
IFRS 9

informatieverschaffing: IFRS
4 39L f ii - ingangsdatum
bij eerste toepassing van
IFRS 9

Referenties

Analyse van kredietposities De informatieverschaffing over een analyse van kredietposities
met behulp van een extern met behulp van een extern systeem voor kredietrating. [Zie:
systeem voor kredietrating kredietpositie; Externe kredietbeoordelingen [member]]
[text block]

voorbeeld: IFRS 7 IG23 a vervaIdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

NL

Analyse van de leeftijd van Analyse van de leeftijd van financiële activa die vervallen zijn informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die verval maar geen waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: finan 7 37 a - vervaldatum
len zijn maar geen waarde ciële activa]
1.1.2018
vermindering hebben onder
gaan [text block]

X duration debit Bedrag dat van winst of ver
lies naar de overige onder
delen van het totaalresultaat
zou zijn geherclassificeerd
overeenkomstig de overlap
pingsbenadering indien de
aanwijzing van de financiële
activa niet ongedaan zou
zijn gemaakt

Het bedrag dat tijdens de verslagperiode van de winst of het
verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat zou
zijn geherclassificeerd indien de aanwijzing van de financiële
activa niet ongedaan zou zijn gemaakt in het kader van de
overlappingsbenadering.

Documentatielabel

AmountThatWouldHaveB
eenReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherCompre
hensiveIncomeApplying
OverlayApproachIfFinanci
alAssetsHadNotBeenDede
signated

Bedragen die vallen onder
een afdwingbare „master
netting”-overeenkomst
of
vergelijkbare overeenkomst,
niet gesaldeerd met financi
ële verplichtingen [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

AmountsSubjectToEnforce
ableMasterNettingArrange
mentOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancial
LiabilitiesAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/67

Documentatielabel

Toepasselijk belastingtarief

Voor landbouw gebruikte Door de entiteit voor landbouw gebruikte grondoppervlakte
grondoppervlakte

member

member

X.XX duration

area

AnalysisOfIncomeAndEx
penseAbstract

AnnouncementOfPlanTo
DiscontinueOperation
Member

AnnouncingOrCommen
cingImplementationOfMa
jorRestructuringMember

ApplicableTaxRate

AreaOfLandUsedForAgri
culture

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het toepasselijke winstbelastingtarief.

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie
gebruikelijke werkwijze: IAS
41 46 b i

informatieverschaffing:
12 81 c ii

Aankondiging of aanvang Dit lid geeft de aankondiging of aanvang aan van de tenuit voorbeeld: IAS 10 22 e
van de tenuitvoerlegging voerlegging van een belangrijke reorganisatie.
van een belangrijke reorga
nisatie [member]

Aankondiging van een plan Dit lid geeft de aankondiging aan van een plan om een be voorbeeld: IAS 10 22 b
om een bedrijfsactiviteit te drijfsactiviteit te beëindigen.
beëindigen [member]

NL

Analyse van baten en lasten
[abstract]

voorbeeld: IFRS 7 IG23 a vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

Referenties

Analyse van financiële activa waarvan afzonderlijk is vast informatieverschaffing: IFRS
gesteld dat zij een bijzondere waardevermindering hebben on 7 37 b - vervaldatum
dergaan, met inbegrip van de factoren waarmee de entiteit 1.1.2018
rekening houdt bij het vaststellen dat zij een bijzondere waar
devermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

Analyse van financiële activa
waarvan afzonderlijk is vast
gesteld dat zij een bijzon
dere
waardevermindering
hebben ondergaan [text
block]

text block

AnalysisOfFinancialAssets
ThatAreIndividuallyDeter
minedToBeImpaired

ifrs-full

Analyse van kredietposities De informatieverschaffing over een analyse van kredietposities
met behulp van een intern met behulp van een intern systeem voor kredietrating. [Zie:
systeem voor kredietrating kredietpositie; interne kredietbeoordelingen [member]]
[text block]

Label

text block

Elementtype en at
tributen

AnalysisOfCreditExposure
sUsingInternalCreditGra
dingSystemExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/68
29.5.2019

X instant debit

X instant debit

AssetbackedDebtInstru
mentsHeld

AssetbackedFinancings
Member

AssetbackedSecuritiesA
mountContributedToFair
ValueOfPlanAssets

AssetRecognisedForExpec
tedReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusiness
Combination

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Documentatielabel

Referenties

Actief dat voor de verwachte
vergoeding is opgenomen,
voorwaardelijke verplichtin
gen in bedrijfscombinatie

Door activa gedekte waarde
papieren, bedrag toegere
kend aan de reële waarde
van fondsbeleggingen

voorbeeld: IFRS 12 B23 b

Het bedrag aan activa die zijn opgenomen voor de verwachte informatieverschaffing: IFRS
vergoeding van voorwaardelijke verplichtingen die zijn opge 3 B67 c, informatieverschaf
nomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke ver fing: IFRS 3 B64 j
plichtingen [member]; verwachte vergoeding; voorwaardelijke
verplichtingen in bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties
[member]]

Het bedrag dat waardepapieren die door onderliggende activa voorbeeld: IAS 19 142 g
zijn gedekt, uitmaken van de reële waarde van fondsbeleggin
gen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: fonds
beleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensi
oenregelingen [member]]

Door activa gedekte finan Dit lid geeft door activa gedekte financieringen aan.
cieringen [member]

Door activa gedekte aange Het bedrag aan aangehouden schuldbewijzen die door onder gebruikelijke werkwijze: IAS
liggende activa zijn gedekt. [Zie: aangehouden schuldbewijzen] 1 112 c
houden schuldbewijzen

Overeenkomsten in de juri Dit lid geeft alle overeenkomsten aan in de juridische vorm van informatieverschaffing: SIC
10
vervaldatum
dische vorm van een lease een leaseovereenkomst. Een entiteit kan bijvoorbeeld activa 27
overeenkomst [member]
leasen aan een investeerder en dezelfde activa terugleasen 1.1.2019
(leaseback), of kan activa verkopen en dezelfde activa terug
leasen. De vorm van elke overeenkomst en haar contractuele
bepalingen kunnen aanzienlijk verschillen. Dit vertegenwoor
digt tevens de standaardwaarde voor de as „Overeenkomsten in
de juridische vorm van een leaseovereenkomst” indien er geen
ander lid wordt gebruikt.

Overeenkomsten in de juri De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: SIC
dische vorm van een lease of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 27
10
vervaldatum
overeenkomst [axis]
tabel vervolledigen.
1.1.2019

Label

NL

X instant debit

member

ArrangementsInvolvingLe
galFormOfLeaseMember

ifrs-full

axis

Elementtype en at
tributen

ArrangementsInvolvingLe
galFormOfLeaseAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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axis

member

member

AssetsAbstract

AssetsAndLiabilitiesAxis

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleAxis

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleMember

AssetsAndLiabilitiesMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

en

informatieverschaffing: IAS 1
55,
informatieverschaffing:
IFRS 13 93 a, informatiever
schaffing: IFRS 13 93 b, in
formatieverschaffing:
IFRS
13 93 e, informatieverschaf
fing: IFRS 8 28 c, informatie
verschaffing: IFRS 8 23

IFRS

IFRS

verplichtingen Dit lid geeft activa en verplichtingen aan. Dit vertegenwoordigt informatieverschaffing: IAS 1
tevens de standaardwaarde voor de as „Activa en verplichtin 125
gen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: activa; ver
plichtingen]

Activa en verplichtingen ge Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die zijn geclassificeerd informatieverschaffing:
classificeerd als aangehou als aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa aangehouden 5 38
den voor verkoop [member] voor verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van
groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd
als aangehouden voor verkoop; groepen activa die worden
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop [member]]

Activa en
[member]

IAS

verplichtingen De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 1
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 125
tabel vervolledigen.

Het bedrag aan middelen: a) die uit gebeurtenissen in het ver
leden zijn voortgekomen en waarover de entiteit zeggenschap
heeft; en b) waaruit naar verwachting toekomstige economi
sche voordelen naar de entiteit zullen vloeien.

Activa en verplichtingen ge De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
classificeerd als aangehou of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 5 38
den voor verkoop [axis]
tabel vervolledigen.

Activa
[axis]

Activa [abstract]

Activa

Actief opgenomen voor ver Het bedrag van de activa die zijn opgenomen voor de ver informatieverschaffing:
wachte vergoeding, andere wachte vergoeding van andere voorzieningen. [Zie: verwachte 37 85 c
voorzieningen
vergoeding, andere voorzieningen; andere voorzieningen]

Label

NL

axis

X instant debit

Assets

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

AssetRecognisedForExpec
tedReimbursementOther
Provisions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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AssetsAndRegulatoryDefer X instant debit
ralAccountDebitBalances

AssetsArisingFromExplora
tionForAndEvaluationOf
MineralResources

AssetsArisingFromInsuran
ceContracts

AssetsHeldAsCollateralPer
mittedToBeSoldOrRepled
gedAtFairValue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Aangehouden zekerheden
met het recht om deze te
verkopen of tot zekerheid
aan derden te verstrekken
als de eigenaar van de zeker
heid niet in gebreke is, ge
waardeerd
tegen
reële
waarde

De reële waarde van de zekerheden met het recht om deze te informatieverschaffing:
verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de 7 15 a
eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is. [Zie: gewaardeerd
tegen reële waarde [member]]

Activa die voortvloeien uit Het bedrag aan opgenomen activa die voortvloeien uit verzeke informatieverschaffing:
verzekeringscontracten
ringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]
4 37 b

X instant debit

X instant debit

Activa die voortvloeien uit Het bedrag aan activa die voortvloeien uit het opsporen van informatieverschaffing:
exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aard 6 24 b
minerale hulpbronnen
gas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit
wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied
exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de
technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid
van de winning van de minerale hulpbron.

Activa en van uitgestelde de Het bedrag aan activa en uitgestelde debetrekeningen in ver informatieverschaffing:
betrekeningen in verband band met prijsregulering. [Zie: activa; uitgestelde debetrekenin 14 21
met prijsregulering
gen in verband met prijsregulering]

Activa en verplichtingen niet Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die niet zijn geclas informatieverschaffing:
geclassificeerd als aangehou sificeerd als aangehouden voor verkoop. Dit vertegenwoordigt 5 38
den voor verkoop [member] tevens de standaardwaarde voor de as „Activa en verplichtingen
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop” indien er geen
ander lid wordt gebruikt. [Zie: vaste activa aangehouden voor
verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van groe
pen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop; groepen activa die worden afge
stoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
[member]]

Label

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

NL

X instant debit

member

AssetsAndLiabilitiesNot
ClassifiedAsHeldForSale
Member

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
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X instant debit

X instant debit

AssetsLessCurrentLiabili
tiesAbstract

AssetsLiabilitiesOfBenefit
Plan

AssetsObtained

AssetsOfBenefitPlan

AssetsOtherThanCashOr
X duration debit Activa die geen geldmidde
CashEquivalentsInSubsidia
len of kasequivalenten zijn
ryOrBusinessesAcquiredOr
in dochterondernemingen
Disposed2013
of bedrijven waarover de
zeggenschap wordt verwor
ven of afgestoten

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

Activa van pensioenregeling Het bedrag aan activa aangehouden door pensioenregelingen. informatieverschaffing:
[Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]
26 35 a i

Het bedrag aan activa die geen geldmiddelen of kasequivalen informatieverschaffing: IAS 7
ten zijn in dochterondernemingen of andere bedrijven waar 40 d
over de zeggenschap wordt verkregen of verloren. [Zie: doch
terondernemingen [member]]

IFRS

Het bedrag aan activa die door de entiteit zijn verworven door informatieverschaffing:
bezit te nemen van de zekerheid die zij tot zekerheid houdt of 7 38 a
een beroep te doen op andere kredietbescherming (bijvoor
beeld garanties). [Zie: garanties [member]]

Activa verworven door bezit
te nemen van een zekerheid
of een beroep te doen op
andere kredietbescherming

IAS

Activa (verplichtingen) van Het bedrag aan activa van een pensioenregeling min alle andere informatieverschaffing:
pensioenregeling
verplichtingen dan de actuariële contante waarde van toege 26 35 a
zegde pensioenrechten.

Activa min kortlopende ver
plichtingen [abstract]

NL

X instant credit

voorbeeld: IAS 7 C Aanslui
ting van uit financieringsacti
viteiten voortvloeiende ver
plichtingen, voorbeeld: IAS 7
44C

Referenties

Activa min kortlopende ver Het bedrag aan activa min het bedrag aan kortlopende ver gebruikelijke werkwijze: IAS
plichtingen
plichtingen.
1 55

ifrs-full

X instant debit

AssetsLessCurrentLiabilities

Documentatielabel

Activa aangehouden voor de Dit lid geeft activa aan aangehouden voor de afdekking van uit
afdekking van uit financie financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen. [Zie: ac
ringsactiviteiten voortvloei tiva; uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen]
ende verplichtingen [mem
ber]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

AssetsHeldToHedgeLiabili
tiesArisingFromFinancing
ActivitiesMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Activa die de entiteit blijft Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de entiteit informatieverschaffing:
opnemen
geheel blijft opnemen. [Zie: financiële activa]
7 42D e

Activa die de entiteit blijft Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de entiteit informatieverschaffing:
opnemen overeenkomstig blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhou 7 42D f
de omvang van haar aan dende betrokkenheid. [Zie: financiële activa]
houdende betrokkenheid

AssetsThatEntityContinues X instant debit
ToRecognise

AssetsThatEntityContinues X instant debit
ToRecogniseToExtentOf
ContinuingInvolvement

ifrs-full

ifrs-full

Verkochte of tot zekerheid
aan derden verstrekte zeker
heden als de eigenaar van de
zekerheid niet in gebreke is,
gewaardeerd tegen reële
waarde

X instant debit

AssetsSoldOrRepledgedAs
CollateralAtFairValue

ifrs-full

De reële waarde van de verkochte of tot zekerheid aan derden informatieverschaffing:
verstrekte zekerheden met het recht om deze te verkopen of 7 15 b
tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de
zekerheid niet in gebreke is. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]]

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

NL

Het bedrag aan activa opgenomen in de jaarrekening van de informatieverschaffing:
entiteit met betrekking tot haar belangen in gestructureerde 12 29 a
entiteiten. [Zie: activa; niet-geconsolideerde gestructureerde en
titeiten [member]]

Activa opgenomen in de
jaarrekening van de entiteit
met betrekking tot gestruc
tureerde entiteiten

X instant debit

AssetsRecognisedInEntitys
FinancialStatementsInRela
tionToStructuredEntities

Referenties

Het bedrag aan opgenomen activa uit hoofde van de kosten informatieverschaffing: IFRS
om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. De 15 128 a - ingangsdatum
kosten om een contract met een klant te verkrijgen zijn de 1.1.2018
marginale kosten van verkrijging van het contract die een
entiteit niet zou hebben gemaakt als het contract niet was
verkregen. De kosten om een contract met een klant te ver
vullen zijn de kosten die direct betrekking hebben op een
contract of een verwacht contract dat de entiteit duidelijk
kan identificeren.

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Opgenomen
activa
uit
hoofde van de kosten om
een contract met klanten te
verkrijgen of te vervullen

Elementtype en at
tributen

X instant debit
AssetsRecognisedFrom
CostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Activa die een wezenlijk ri Het bedrag aan activa onderhevig aan veronderstellingen die informatieverschaffing: IAS 1
sico in zich dragen van ma een wezenlijk risico in zich dragen van materiële aanpassingen 125 b
teriële aanpassingen in het aan de bedragen van die activa in het volgende boekjaar.
volgende boekjaar

X instant debit

AssetsWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustments
WithinNextFinancialYear

AssociatedLiabilitiesTha
tEntityContinuesToRecog
nise

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Gerelateerde verplichtingen Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met over informatieverschaffing:
die de entiteit blijft opne gedragen financiële activa die de entiteit geheel blijft opnemen. 7 42D e
men
[Zie: financiële activa]

Activa in het kader van Het bedrag aan activa uit hoofde van herverzekeringscontrac voorbeeld: IAS 1 55, voor
overgedragen herverzekering ten waarin de entiteit de polishouder is.
beeld: IFRS 4 IG20 c, voor
beeld: IFRS 4 37 b

X instant debit

AssetsUnderReinsurance
Ceded

ifrs-full

NL

X instant credit

Activa uit hoofde van uitge Het bedrag aan activa uit hoofde van uitgegeven verzekerings voorbeeld: IAS 1 55, voor
geven verzekeringscontrac contracten en herverzekeringscontracten. [Zie: types verzeke beeld: IFRS 4 IG20 b, voor
ten en herverzekeringscon ringscontracten [member]
beeld: IFRS 4 37 b
tracten

X instant debit

AssetsUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

ifrs-full

IFRS

X duration cre Activa die aan gestructu Het bedrag op het moment van overdracht van alle activa die informatieverschaffing:
dit
reerde entiteiten zijn over aan gestructureerde entiteiten zijn overgedragen. [Zie: niet-ge 12 27 c
gedragen, op het moment consolideerde gestructureerde entiteiten [member]]
van overdracht

IFRS

AssetsTransferredToStruc
turedEntitiesAtTimeOf
Transfer

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Activa waarop significante Het bedrag in de geconsolideerde jaarrekening van de activa informatieverschaffing:
restricties van toepassing van de groep waarop significante restricties (bijvoorbeeld wet 12 13 c
zijn
telijke, contractuele en regelgevende restricties) van toepassing
zijn uit hoofde van het vermogen van de entiteit om toegang
te krijgen tot of gebruik te maken van de activa.

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

AssetsToWhichSignificant
RestrictionsApply

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

AtCostMember

AtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModelMember

AtCostWithinFairValueMo
delMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met over informatieverschaffing:
gedragen financiële activa die de entiteit blijft opnemen over 7 42D f
eenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid.
[Zie: financiële activa]

Documentatielabel

IFRS

Dit lid geeft de waardering aan op basis van de kostprijs of informatieverschaffing: IAS
IFRS 16 indien het reëlewaardemodel doorgaans wordt ge 40 78 - ingangsdatum
bruikt door de entiteit om een activaklasse te waarderen. [Zie: 1.1.2019
gewaardeerd tegen kostprijs [member]]

informatieverschaffing: IAS
40 32A, informatieverschaf
fing: IAS 41 50, informatie
verschaffing: IAS 41 55

Gewaardeerd tegen kostprijs Dit lid geeft de waardering aan op basis van de kostprijs indien informatieverschaffing: IAS
78
vervaldatum
binnen het reëlewaardemo het reëlewaardemodel doorgaans wordt gebruikt door de enti 40
del [member]
teit om een activaklasse te waarderen. [Zie: gewaarderd tegen 1.1.2019
kostprijs [member]]

Gewaardeerd tegen kostprijs
of in overeenstemming met
IFRS 16 binnen het re
ëlewaardemodel [member]

Gewaardeerd tegen kostprijs Dit lid geeft waardering op basis van de kostprijs aan. De
kostprijs is het bedrag van de geldmiddelen of kasequivalenten
[member]
die worden betaald of de reële waarde van de andere vergoe
ding die wordt gegeven om een actief te verwerven op het
ogenblik dat het wordt verworven of gebouwd, of, indien
van toepassing, het bedrag dat werd toegewezen aan dat actief
toen het overeenkomstig de specifieke vereisten van andere
IFRS aanvankelijk werd opgenomen.

Geassocieerde deelnemingen Dit lid geeft de entiteiten aan waarop de investeerder invloed informatieverschaffing: IAS
van betekenis heeft.
24 19 d, informatieverschaf
[member]
fing: IAS 27 17 b, informatie
verschaffing: IAS 27 16 b, in
formatieverschaffing: IFRS 12
B4 d, informatieverschaffing:
IFRS 4 39M a - ingangs
datum bij eerste toepassing
van IFRS 9

Gerelateerde verplichtingen
die de entiteit blijft opne
men overeenkomstig de om
vang van haar aanhoudende
betrokkenheid

Label

NL

member

member

AssociatesMember

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

AssociatedLiabilitiesTha
tEntityContinuesToRecog
niseToExtentOfContinuin
gInvolvement

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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AuditorsRemunerationAb
stract

AuditorsRemunerationFo
rAuditServices

AuditorsRemunerationFo
rOtherServices

AuditorsRemunerationFor
TaxServices

AuthorisedCapitalCommit X instant credit
mentsButNotContractedFor

AvailableforsaleFinancia
lAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Gewaardeerd tegen
waarde [member]

Label

Documentatielabel

Publicatieblad van de Europese Unie

Voor verkoop beschikbare
financiële activa [abstract]

Goedgekeurde investerings Het bedrag aan investeringsverplichtingen die door de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen
waarvoor zijn goedgekeurd maar waarvoor de entiteit geen contract heeft 1 112 c
geen contract is gesloten
gesloten. [Zie: investeringsverplichtingen]

X duration debit Beloning voor accountants Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de gebruikelijke werkwijze: IAS
in het kader van belasting accountants van de entiteit in het kader van belastingdiensten. 1 112 c
diensten

X duration debit Beloning voor accountants Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de gebruikelijke werkwijze: IAS
in het kader van andere accountants van de entiteit in het kader van diensten die de 1 112 c
diensten
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of
dezelfde toelichting.

NL

X duration debit Beloning voor accountants Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
in het kader van auditdien accountants van de entiteit in het kader van auditdiensten.
sten

Beloning voor accountants
[abstract]

informatieverschaffing: IAS
40 32A, informatieverschaf
fing: IAS 41 50, informatie
verschaffing: IFRS 13 93 a

Referenties

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
accountants van de entiteit.

reële Dit lid geeft waardering op basis van de reële waarde aan. Reële
waarde is de prijs die zou worden ontvangen om een actief te
verkopen of die zou worden betaald om een verplichting over
te dragen in een regelmatige transactie tussen marktdeelnemers
op de waarderingsdatum.

X duration debit Beloning voor accountants

AuditorsRemuneration

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

AtFairValueMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/76
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X instant credit

X instant credit

AverageForeignExchange
Rate

AverageNumberOfEmploy
ees

AveragePriceOfHedgingIn
strument

AverageRateOfHedgingIn
strument

BalancesOnCurrentAc
countsFromCustomers

BalancesOnDemandDepo
sitsFromCustomers

BalancesOnOtherDeposits
FromCustomers

BalancesOnTermDeposits
FromCustomers

BalancesWithBanks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

aantal

werk Het gemiddeld aantal personeelsleden dat tijdens een periode in gebruikelijke werkwijze: IAS
dienst is van de entiteit.
1 112 c

De gemiddelde wisselkoers die door de entiteit wordt gebruikt. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
De wisselkoers is de ruilratio tussen twee valuta's.

IAS

Saldi bij banken

Het bedrag aan rekeningsaldi aangehouden bij banken.

gebruikelijke werkwijze: IAS
7 45

Saldi op termijndeposito's Het bedrag aan saldi op termijndeposito's van klanten aange gebruikelijke werkwijze: IAS
houden door de entiteit.
1 112 c
van klanten

Saldi op andere deposito's Het bedrag aan saldi op depositorekeningen van klanten aange gebruikelijke werkwijze: IAS
van klanten
houden door de entiteit en die de entiteit niet afzonderlijk 1 112 c
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
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X instant debit

X instant credit

Saldi op rekeningen-courant Het bedrag aan saldi op rekeningen-courant van klanten aange gebruikelijke werkwijze: IAS
houden door de entiteit.
1 112 c
van klanten

X instant credit

Saldi op direct opvraagbare Het bedrag aan saldi op direct opvraagbare deposito's van gebruikelijke werkwijze: IAS
deposito's van klanten
klanten aangehouden door de entiteit.
1 112 c

Gemiddelde rente van een De gemiddelde rente van een afdekkingsinstrument. [Zie: af informatieverschaffing: IFRS
dekkingsinstrumenten [member]]
7 23B b - ingangsdatum
afdekkingsinstrument
1.1.2018

Gemiddelde prijs van een af De gemiddelde prijs van een afdekkingsinstrument. [Zie: afdek informatieverschaffing: IFRS
kingsinstrumenten [member]]
7 23B b - ingangsdatum
dekkingsinstrument
1.1.2018

Gemiddeld
nemers

Gemiddelde wisselkoers

Gemiddeld effectief belas De belastinglasten (-baten) gedeeld door de commerciële winst. informatieverschaffing:
[Zie: commerciële winst]
12 81 c ii
tingtarief

Label

NL

X.XX instant

X.XX instant

X.XX duration

X.XX duration

X.XX duration

AverageEffectiveTaxRate

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
L 143/77

X duration debit Bank- en soortgelijke kosten Het bedrag aan bank- en soortgelijke kosten opgenomen door gebruikelijke werkwijze: IAS
de entiteit als een last.
1 112 c

X instant debit

X instant credit

X instant debit

X instant credit

X.XX duration

BankAndSimilarCharges

BankBalancesAtCentral
BanksOtherThanMandato
ryReserveDeposits

BankBorrowingsUndis
countedCashFlows

BankDebtInstrumentsHeld

BankingArrangementsClas
sifiedAsCashEquivalents

BankOverdraftsClassifie
dAsCashEquivalents

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShare

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bankschuld Het bedrag aan schuldbewijzen die zijn aangehouden door de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit en zijn uitgegeven door een bank. [Zie: aangehouden 1 112 c
schuldbewijzen]
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Gewone en verwaterde Het bedrag aan winst per aandeel indien de gewone en ver gebruikelijke werkwijze: IAS
winst (verlies) per aandeel
waterde waarderingen gelijk zijn. [Zie: gewone winst (verlies) 1 85
per aandeel; verwaterde winst (verlies) per aandeel]

Voorschotten in rekening- Het bedrag dat is opgenomen van een rekening en dat be gebruikelijke werkwijze: IAS
staande rekeningsaldi overschrijdt. Dit wordt beschouwd als 7 45
courant
een kortetermijnkredietverlening door de bank. [Zie: geldmid
delen en kasequivalenten]

Andere bankovereenkom Een classificatie van kasequivalenten die bankovereenkomsten gebruikelijke werkwijze: IAS
sten, geclassificeerd als kase vertegenwoordigen en die de entiteit niet afzonderlijk opneemt 7 45
quivalenten
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: kasequiva
lenten]

Aangehouden
bewijzen

Bankleningen, niet-gediscon Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die voorbeeld: IFRS 7 IG31A teerde kasstromen
verband houden met bankleningen. [Zie: leningen]
ingangsdatum
1.1.2019,
voorbeeld: IFRS 7 B11D

Rekeningsaldi bij centrale Het bedrag aan rekeningsaldi bij centrale banken die geen ver gebruikelijke werkwijze: IAS
banken die geen verplichte plichte reservedeposito's zijn. [Zie: verplichte reservedeposito's 1 112 c
reservedeposito's zijn
bij centrale banken]

NL

X instant debit

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55

Het bedrag aan bankaccepten opgenomen als verplichtingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55

Het bedrag aan bankaccepten opgenomen als activa.

ifrs-full

Bankacceptverplichtingen

Bankacceptactiva

X instant credit

X instant debit

BankAcceptanceLiabilities

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

BankAcceptanceAssets

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/78
29.5.2019

X.XX duration

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromDisconti
nuedOperations

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromDisconti
nuedOperationsIncluding
NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voort informatieverschaffing:
gezette bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde 14 26
rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie
van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone
en verwaterde winst (verlies) per aandeel; Nettomutatie van
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die ver
band houdt met winst of verlies en nettomutatie van gerela
teerde uitgestelde belasting; voortgezette bedrijfsactiviteiten
[member]]

IFRS

Gewone en verwaterde
winst (verlies) per aandeel
uit beëindigde bedrijfsactivi
teiten, met inbegrip van de
nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering en nettomu
tatie van gerelateerde uit
gestelde belasting

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëin informatieverschaffing:
digde bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde 14 26
rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie
van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone
en verwaterde winst (verlies) per aandeel; Nettomutatie van
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die ver
band houdt met winst of verlies en nettomutatie van gerela
teerde uitgestelde belasting; beëindigde bedrijfsactiviteiten
[member]]

IFRS

Gewone en verwaterde Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëin gebruikelijke werkwijze: IAS
winst (verlies) per aandeel digde bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone en verwaterde winst 1 85
uit beëindigde bedrijfsactivi (verlies) per aandeel]
teiten

Gewone en verwaterde
winst (verlies) per aandeel
uit voortgezette bedrijfsacti
viteiten, met inbegrip van de
nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering en nettomu
tatie van gerelateerde uit
gestelde belasting

Gewone en verwaterde Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voort gebruikelijke werkwijze: IAS
winst (verlies) per aandeel gezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone en verwaterde winst 1 85
uit voortgezette bedrijfsacti (verlies) per aandeel]
viteiten

Label

NL

X.XX duration

X.XX duration

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromConti
nuingOperationsIncluding
NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

ifrs-full

X.XX duration

Elementtype en at
tributen

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromConti
nuingOperations

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Referenties

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOperati
ons

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOperati
onsIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperati
ons

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfs informatieverschaffing:
activiteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in 14 26
verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerela
teerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (ver
lies) per aandeel; Nettomutatie van uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering die verband houdt met winst of
verlies en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting;
voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

Gewone winst (verlies) per Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsacti informatieverschaffing:
aandeel uit beëindigde be viteiten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; beëindigde 33 68
drijfsactiviteiten
bedrijfsactiviteiten [member]]

Gewone winst (verlies) per
aandeel uit voortgezette be
drijfsactiviteiten, met in
begrip van de nettomutatie
van uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregule
ring en nettomutatie van ge
relateerde uitgestelde belas
ting

IAS

IFRS

IAS
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X.XX duration

X.XX duration

X.XX duration

IAS

IFRS
NL

Gewone winst (verlies) per Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfs informatieverschaffing:
aandeel uit voortgezette be activiteiten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; voort 33 66
drijfsactiviteiten
gezette bedrijfsactiviteiten [member]]

Gewone winst (verlies) per Het bedrag van de winst (het verlies) dat aan houders van informatieverschaffing:
aandeel
gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden toe 33 66
gerekend (de teller) gedeeld door het gewogen gemiddelde van
het aantal uitstaande gewone aandelen (de noemer) gedurende
de periode.

BasicEarningsLossPerShare

ifrs-full

X.XX duration

Gewone en verwaterde
winst per aandeel [abstract]

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel die de net informatieverschaffing:
tomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregu 14 26
lering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting
omvatten. [Zie: gewone en verwaterde winst (verlies) per aan
deel; Nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en net
tomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting]

Documentatielabel

BasicAndDilutedEarnings
PerShareAbstract

Gewone en verwaterde
winst (verlies) per aandeel,
met inbegrip van de netto
mutatie van uitgestelde reke
ningen in verband met prijs
regulering en nettomutatie
van gerelateerde uitgestelde
belasting

Label

ifrs-full

X.XX duration

Elementtype en at
tributen

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareIncludingNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDe
ferredTax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/80
29.5.2019

BasicEarningsPerShareAb
stract

BasisForAttributingRevenu text
esFromExternalCustomers
ToIndividualCountries

BearerBiologicalAssets
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Gewone winst (verlies) per
aandeel, met inbegrip van
de nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering en
nettomutatie van gerela
teerde uitgestelde belasting

X.XX duration

BasicEarningsLossPerSha
reIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

ifrs-full

Referenties

Vruchtdragende biologische Dit lid geeft vruchtdragende biologische activa aan. Vruchtdra voorbeeld: IAS 41 43
activa [member]
gende biologische activa zijn biologische activa die geen ver
bruikbare biologische activa zijn. [Zie: biologische activa; ver
bruikbare biologische activa [member]]

Beschrijving van de basis De beschrijving van de basis waarop opbrengsten uit de ver informatieverschaffing:
waarop opbrengsten uit de koop aan externe klanten worden toegerekend aan individuele 8 33 a
verkoop aan externe klanten landen. [Zie: opbrengsten]
worden toegerekend aan in
dividuele landen

Gewone winst (verlies) per aandeel die de nettomutatie van informatieverschaffing:
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de 14 26
nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten.
[Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; Nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies en nettomutatie van gerelateerde
uitgestelde belasting]

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsacti informatieverschaffing:
viteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in ver 14 26
band met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde
uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per
aandeel; Nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en
nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting; beëindigde
bedrijfsactiviteiten [member]]

Documentatielabel

IFRS

IFRS

IFRS
NL

Gewone winst per aandeel
[abstract]

Gewone winst (verlies) per
aandeel uit beëindigde be
drijfsactiviteiten, met in
begrip van de nettomutatie
van uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregule
ring en nettomutatie van ge
relateerde uitgestelde belas
ting

Label

X.XX duration

Elementtype en at
tributen

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperati
onsIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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BearerPlants

BearerPlantsMember

BenefitsPaidOrPayable

BestEstimateAtAcquisition
DateOfContractual
CashFlowsNotExpectedTo
BeCollectedForAcquiredRe
ceivables

BiologicalAssets

BiologicalAssetsAgeMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

member

X instant debit

Het bedrag aan levende dieren of planten opgenomen als ac informatieverschaffing: IAS 1
54 f, informatieverschaffing:
tiva.
IAS 41 50, voorbeeld: IAS
41 43

Biologische activa, ouder Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst volgens ouder voorbeeld: IAS 41 43
dom, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde
dom [member]
voor de as „Biologische activa volgens ouderdom” indien er
geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

Biologische activa

Beste schatting op de over
namedatum van contractu
ele kasstromen die naar ver
wachting niet zullen worden
geïnd voor opgenomen vor
deringen

IFRS

X instant debit

De beste schatting op de overnamedatum van contractuele informatieverschaffing:
kasstromen die naar verwachting niet zullen worden geïnd 3 B64 h iii
voor vorderingen verworven in bedrijfscombinaties. [Zie: be
drijfscombinaties [member]]

planten Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die voorbeeld: IAS 16 37 i
vruchtdragende planten vertegenwoordigen. Een vruchtdra
gende plant is een levende plant a) die wordt gebruikt bij de
productie of levering van agrarische producten; b) waarvan
wordt verwacht dat zij in meer dan één periode producten
voortbrengt; en c) waarvoor er een zeer kleine kans bestaat
dat zij als agrarisch product wordt verkocht, met uitzondering
van incidentele verkopen als afval. [Zie: materiële vaste activa]

Het bedrag aan materiële vaste activa die vruchtdragende plan voorbeeld: IAS 16 37 i
ten vertegenwoordigen. Een vruchtdragende plant is een le
vende plant a) die wordt gebruikt bij de productie of levering
van agrarische producten; b) waarvan wordt verwacht dat zij in
meer dan één periode producten voortbrengt; en c) waarvoor
er een zeer kleine kans bestaat dat zij als agrarisch product
wordt verkocht, met uitzondering van incidentele verkopen als
afval. [Zie: materiële vaste activa]

Documentatielabel

IAS

Vruchtdragende
[member]

Vruchtdragende planten

Label

NL

X duration debit Betaalde of te betalen uitke Het bedrag aan betaalde of te betalen uitkeringen voor pensi informatieverschaffing:
oenregelingen.
26 35 b v
ringen

member

X instant debit

Elementtype en at
tributen

L 143/82
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member

X instant debit

BiologicalAssetsByGrou
pAxis

BiologicalAssetsByTypeA
xis

BiologicalAssetsGroup
Member

BiologicalAssetsMember

BiologicalAssetsPledgedAs
SecurityForLiabilities

BiologicalAssetsTypeMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

member

Referenties

activa,

groep Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst per groep, aan. informatieverschaffing:
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as 41 41
„Biologische activa per groep” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: biologische activa]

IAS

Biologische
[member]

activa,

type Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst per type, aan. voorbeeld: IAS 41 43
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
„Biologische activa per type” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: biologische activa]

Biologische activa die als ze Het bedrag aan biologische activa die als zekerheid voor ver informatieverschaffing:
kerheid voor verplichtingen plichtingen zijn verstrekt. [Zie: biologische activa]
41 49 a
zijn verstrekt.

IAS

Biologische activa [member] Dit lid geeft levende dieren of planten aan. Dit vertegenwoor informatieverschaffing: IAS
digt tevens de standaardwaarde voor de as „Biologische activa” 17 31 a - vervaldatum
indien er geen ander lid wordt gebruikt.
1.1.2019, gebruikelijke werk
wijze: IAS 41 50

Biologische
[member]

Biologische activa per type De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IAS 41 43
[axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de
tabel vervolledigen.

Biologische activa per groep De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 41 41
[axis]
tabel vervolledigen.

IAS

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden gebruikelijke werkwijze: IAS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 41 50
tabel vervolledigen.

Documentatielabel

Biologische activa volgens De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IAS 41 43
ouderdom [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de
tabel vervolledigen.

Biologische activa [axis]

Label

NL

axis

axis

axis

BiologicalAssetsByAgeAxis

ifrs-full

axis

Elementtype en at
tributen

BiologicalAssetsAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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BiologicalAssetsWhoseTit
leIsRestricted

BondsIssued

BondsIssuedUndiscounted
CashFlows

BorrowingCostsAbstract

BorrowingCostsCapitalised

BorrowingCostsIncurred

BorrowingCostsRecognise
dAsExpense

Borrowings

BorrowingsAbstract

BorrowingsAdjustment
ToInterestRateBasis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

financierings Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt informatieverschaffing:
in verband met het lenen van middelen die rechtstreeks zijn 23 26 a
toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van een
in aanmerking komend actief en die een onderdeel van de
kostprijs van dat actief vormen.

X.XX instant

X instant credit

IAS

Het bedrag aan uitstaande middelen die de entiteit verplicht gebruikelijke werkwijze: IAS
moet terugbetalen.
1 55
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Leningen, aanpassing aan De aanpassing aan de basis (referentiebedrag) die wordt ge gebruikelijke werkwijze: IFRS
bruikt voor de berekening van de rente op leningen. [Zie: 7 7
rentebasis
leningen]

Leningen [abstract]

Leningen

opge Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt gebruikelijke werkwijze: IAS
in verband met het lenen van middelen en die zijn opgenomen 1 112 c
als een last.

Gemaakte financieringskos Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt gebruikelijke werkwijze: IAS
ten
in verband met het lenen van middelen.
1 112 c

Geactiveerde
kosten

X duration debit Financieringskosten
nomen als last

X duration

X duration

[ab

NL

Financieringskosten
stract]

Uitgegeven obligaties, niet- Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die voorbeeld: IFRS 7 IG31A gedisconteerde kasstromen
verband houden met uitgegeven obligaties. [Zie: uitgegeven ingangsdatum
1.1.2019,
obligaties]
voorbeeld: IFRS 7 B11D

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

X instant credit

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven obligaties.

IAS

Uitgegeven obligaties

Biologische activa waarvan Het bedrag aan biologische activa waarvan het eigendomsrecht informatieverschaffing:
het eigendomsrecht is be is beperkt. [Zie: biologische activa]
41 49 a
perkt

Label

X instant credit

X instant debit

Elementtype en at
tributen

L 143/84
29.5.2019

Leningen, per type [abstract]

Leningen, rente

BorrowingsByTypeAbstract

BorrowingsInterestRate

BorrowingsInterestRateBa
sis

BorrowingsMaturity

BorrowingsOriginalCurren
cy

BorrowingsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Leningen opgenomen op de Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor leningen gebruikelijke werkwijze: IFRS
die zijn overgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: leningen; 3 B64 i
overnamedatum
bedrijfscombinaties [member]]

X instant credit

gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 7

oorspronkelijke De valuta waarin de leningen zijn uitgedrukt. [Zie: leningen] gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 7

De vervaldatum van leningen. [Zie: leningen]

De basis (referentiebedrag) die wordt gebruikt voor de bereke gebruikelijke werkwijze: IFRS
ning van de rente op leningen. [Zie: leningen]
7 7

Leningen,
valuta

Leningen, vervaldatum

Leningen, rentebasis

gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 7

text

text

text

De rente op leningen. [Zie: leningen]

NL

X.XX instant

Leningen per naam [mem Dit lid geeft alle leningen, opgesplitst per naam, aan. Dit ver gebruikelijke werkwijze: IFRS
ber]
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Leningen 7 7
per naam” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: le
ningen]

member

BorrowingsByNameMem
ber

Leningen per naam [axis]

ifrs-full

Referenties

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden gebruikelijke werkwijze: IFRS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 7
tabel vervolledigen.

Documentatielabel

axis

BorrowingsByNameAxis

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
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member

member

BrandNames

BrandNamesMember

BroadcastingRightsMember

BrokerageFeeExpense

BrokerageFeeIncome

Buildings

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Omroeprechten [member]

Merknamen [member]

Merknamen

Gebouwen

X duration cre Provisiekosten als baten
dit

gebruikelijke werkwijze: IAS
38 119

Het bedrag aan materiële vaste activa die af te schrijven ge gebruikelijke werkwijze: IAS
bouwen en soortgelijke structuren voor gebruik bij bedrijfsacti 16 37
viteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

Het bedrag aan baten opgenomen voor provisiekosten die gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
worden aangerekend door de entiteit.

Het bedrag aan lasten opgenomen voor provisiekosten die gebruikelijke werkwijze: IAS
worden aangerekend aan de entiteit.
1 112 c

Dit lid geeft omroeprechten aan.

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die rechten voorbeeld: IAS 38 119 a
vertegenwoordigen voor een groep van complementaire activa
zoals een handelsmerk (of dienstverleningsmerk) en zijn aan
verwante handelsnaam, formules, recepten en technologische
deskundigheid. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

Het bedrag aan immateriële activa die rechten vertegenwoordi voorbeeld: IAS 38 119 a
gen voor een groep van complementaire activa zoals een han
delsmerk (of dienstverleningsmerk) en zijn aanverwante han
delsnaam, formules, recepten en technologische deskundigheid.
[Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

voorbeeld: IFRS 13 IE63,
voorbeeld: IFRS 13 B6, infor
matieverschaffing: IFRS 14
33 b, informatieverschaffing:
IFRS 2 45 d, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 7

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

Documentatielabel

Ondergrens van een bereik Dit lid geeft de ondergrens van een bereik aan.
[member]

Label

NL

X duration debit Provisiekosten als lasten

X instant debit

member

BottomOfRangeMember

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/86
29.5.2019

Referenties

X duration cre Intrekking van ingekochte Het bedrag aan ingekochte eigen aandelen die tijdens de peri gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
eigen aandelen
ode zijn ingetrokken. [Zie: ingekochte eigen aandelen]
1 106 d

Investeringsverplichtingen
[abstract]

Activeringspercentage van
financieringskosten die in
aanmerking komen voor ac
tivering

CancellationOfTreasuryS
hares

CapitalCommitments

CapitalCommitmentsAb
stract

CapitalisationRateOfBorro
wingCostsEligibleForCapi
talisation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX duration

Investeringsverplichtingen

IFRS

De gewogen gemiddelde rente en andere kosten die een entiteit informatieverschaffing:
maakt in verband met het lenen van middelen die van toepas 23 26 b
sing zijn op de leningen van de entiteit die uitstaan tijdens de
periode, met uitsluiting van leningen die specifiek zijn aange
gaan met het oog op de verwerving van een in aanmerking
komend actief. [Zie: gewogen gemiddelde [member]; leningen]

IAS

Het bedrag aan toekomstige investeringsuitgaven waartoe de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit zich heeft verbonden.
1 112 c

[mem Dit lid geeft transacties of andere gebeurtenissen aan in het informatieverschaffing:
kader waarvan een overnemende partij zeggenschap verkrijgt 3 B64
over een of meerdere bedrijven. Transacties die ook wel „echte
fusies” of „fusies van gelijken” worden genoemd, zijn ook be
drijfscombinaties zoals die term in IFRS 3 wordt gebruikt.

NL

X instant credit

Bedrijfscombinaties
ber]

member

BusinessCombinations
Member

IFRS

ifrs-full

[mem De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 3 B64
tabel vervolledigen.

Bedrijfscombinaties
ber]

axis

BusinessCombinationsAxis

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die af te gebruikelijke werkwijze: IAS
schrijven gebouwen en soortgelijke structuren voor gebruik bij 16 37
bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste ac
tiva]

Documentatielabel

ifrs-full

Gebouwen [member]

Label

member

Elementtype en at
tributen

BuildingsMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/87

Documentatielabel

Referenties

Terugbetalingsreserve [mem Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die de reserve gebruikelijke werkwijze: IAS
ber]
voor de terugbetaling van de eigen aandelen van de entiteit 1 108
vertegenwoordigt.
Kapitaalvereisten [axis]

CapitalRedemptionReserve member
Member

axis

member

CapitalRequirementsAxis

CapitalRequirementsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Kapitaalvereisten [member]

Dit lid geeft de kapitaalvereisten aan waaraan de entiteit is informatieverschaffing: IAS 1
onderworpen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde 136
voor de as „Kapitaalvereisten” indien er geen ander lid wordt
gebruikt.

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 1
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 136
tabel vervolledigen.

Een eigen-vermogenscomponent die de reserve voor de terug gebruikelijke werkwijze: IAS
betaling van de eigen aandelen van de entiteit vertegenwoor 1 55
digt.

NL

Terugbetalingsreserve

X instant credit

CapitalRedemptionReserve

ifrs-full

Geactiveerde ontwikkelings Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die voort gebruikelijke werkwijze: IAS
vloeien uit ontwikkelingsuitgaven geactiveerd voorafgaand aan 38 119
uitgaven [member]
het begin van commerciële productie of gebruik. Een immate
rieel actief moet slechts worden opgenomen als de entiteit alle
onderstaande punten kan aantonen: a) de technische uitvoer
baarheid om het immaterieel actief te voltooien, zodat het
beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop; b) haar intentie
om het immaterieel actief te voltooien en te gebruiken of te
verkopen; c) haar vermogen om het immaterieel actief te ge
bruiken of te verkopen; d) hoe het immaterieel actief waar
schijnlijke toekomstige economische voordelen zal genereren.
Onder andere kan de entiteit aantonen dat er een markt bestaat
voor de goederen of diensten die met het immaterieel actief
worden voortgebracht dan wel voor het immaterieel actief zelf
of, als het intern wordt gebruikt, de bruikbaarheid van het
immaterieel actief; e) de beschikbaarheid van adequate tech
nische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te
voltooien en het immaterieel actief te gebruiken of te ver
kopen; en f) het vermogen om de uitgaven die aan het imma
terieel actief kunnen worden toegerekend tijdens zijn ontwik
keling, betrouwbaar te waarderen.

Label

member

Elementtype en at
tributen

CapitalisedDevelopmentEx
penditureMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/88
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

CarryingAmountAccumu axis
latedDepreciationAmortisa
tionAndImpairmentAnd
GrossCarryingAmountAxis

CarryingAmountAtTime
X instant debit
OfSaleOfInvestmentProper
tyCarriedAtCostWithinFair
ValueModel

ifrs-full

ifrs-full

member

CapitalReserveMember

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

CapitalReserve

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Het bedrag op het moment van verkoop van vastgoedbeleg informatieverschaffing: IAS
gingen gewaardeerd tegen kostprijs binnen het reëlewaardemo 40 78 d ii - vervaldatum
del. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs binnen het reëlewaarde 1.1.2019
model [member]; boekwaarde [member]; vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS
16 73 d, informatieverschaf
fing: IAS 16 73 e, informatie
verschaffing: IAS 17 32 - ver
valdatum 1.1.2019, informa
tieverschaffing: IAS 38 118 c,
informatieverschaffing: IAS
38 118 e, informatieverschaf
fing: IAS 40 76, informatie
verschaffing: IAS 40 79 c, in
formatieverschaffing: IAS 40
79 d, informatieverschaffing:
IAS 41 50, informatiever
schaffing: IAS 41 54 f, infor
matieverschaffing: IFRS 3
B67 d, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35H - ingangs
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing: IFRS 7 35I - in
gangsdatum 1.1.2018, ge
bruikelijke werkwijze: IFRS 7
IG29
vervaldatum
1.1.2018, gebruikelijke werk
wijze: IFRS 7 37 b - vervalda
tum 1.1.2018

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die kapitaal gebruikelijke werkwijze: IAS
1 108
reserves vertegenwoordigt.

NL

Vastgoedbeleggingen
ge
boekt tegen kostprijs binnen
het reëlewaardemodel, op
het moment van verkoop

Referenties

Een eigen-vermogenscomponent die de kapitaalreserves ver gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
tegenwoordigt.

Documentatielabel

Boekwaarde,
geaccumu De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden
leerde afschrijvingen en bij of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de
zondere waardeverminde tabel vervolledigen.
ring en brutoboekwaarde
[axis]

Kapitaalreserve [member]

Kapitaalreserve

Label

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/89

X instant debit

Cash

CashAbstract

CashAdvancesAndLoans
FromRelatedParties

CashAdvancesAndLoans
MadeToOtherPartiesClassi
fiedAsInvestingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Geldmiddelen [abstract]

Geldmiddelen

Boekwaarde [member]

Label

informatieverschaffing: IAS
16 73 e, informatieverschaf
fing: IAS 17 32 - vervalda
tum 1.1.2019, informatiever
schaffing: IAS 38 118 e, in
formatieverschaffing: IAS 40
76,
informatieverschaffing:
IAS 40 79 d, informatiever
schaffing: IAS 41 50, infor
matieverschaffing: IFRS 3
B67 d ii IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IFRS 7
35I
ingangsdatum
1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7
IG29 a
vervaldatum
1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7
37 b - vervaldatum 1.1.2018

Referenties

Het bedrag aan contanten en direct opvraagbare deposito’s. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: contanten]
7 45

Dit lid geeft het bedrag aan waarvoor een actief is opgenomen
in het overzicht van de financiële positie (na aftrek van even
tuele geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde bijzon
dere waardeverminderingsverliezen). Dit vertegenwoordigt te
vens de standaardwaarde voor de as „Boekwaarde, geaccumu
leerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen en
brutoboekwaarde” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
[Zie: afschrijvingskosten; bijzonderewaardeverminderingsver
lies]

Documentatielabel

X duration cre Vooruitbetalingen in con
tanten en leningen aan der
dit
den, geclassificeerd als inves
teringsactiviteiten

Het bedrag aan vooruitbetalingen in contanten en leningen aan voorbeeld: IAS 7 16 e
derden (met uitsluiting van vooruitbetalingen en leningen van
een financiële instelling) geclassificeerd als investeringsactivitei
ten.

NL

X duration debit Vooruitbetalingen in con De kasinstroom uit hoofde van vooruitbetalingen in contanten gebruikelijke werkwijze: IAS
tanten en leningen van ver en leningen van verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen 7 17
bonden partijen
[member]; ontvangen vooruitbetalingen]

member

Elementtype en at
tributen

CarryingAmountMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/90
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Label

Documentatielabel

Referenties

X instant debit

X instant debit

CashAndBankBalancesAt
CentralBanks

CashAndCashEquivalents

CashAndCashEquivalents
Abstract

CashAndCashEquivalentsA X instant debit
mountContributedToFair
ValueOfPlanAssets

CashAndCashEquivalents
X instant debit
ClassifiedAsPartOfDisposal
GroupHeldForSale

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Geldmiddelen en kasequiva
lenten geclassificeerd als deel
van een groep activa die
wordt afgestoten en is aan
gehouden voor verkoop

Geldmiddelen en kasequiva
lenten, bedrag toegekend
aan reële waarde van fonds
beleggingen

Geldmiddelen en kasequiva
lenten [abstract]

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten die zijn ge gebruikelijke werkwijze: IAS
classificeerd als een deel van een groep activa die wordt afge 7 45
stoten en is aangehouden voor verkoop. [Zie: geldmiddelen en
kasequivalenten; groepen activa die worden afgestoten en zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

Het bedrag dat geldmiddelen en kasequivalenten uitmaken van voorbeeld: IAS 19 142 a
de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toege
zegdpensioenregelingen. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten;
fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegd
pensioenregelingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 1
54 i, informatieverschaffing:
IAS 7 45, informatieverschaf
fing: IFRS 12 B13 a

NL

Geldmiddelen en kasequiva Het bedrag aan contanten en direct opvraagbare deposito's,
samen met kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmid
lenten
dellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het
bedrag bekend is en die geen materieel risico van waardever
andering in zich dragen. [Zie: geldmiddelen; kasequivalenten]

Geldmiddelen en rekenings Het bedrag aan geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale ban gebruikelijke werkwijze: IAS
ken.
1 55
aldi bij centrale banken

X duration cre Vooruitbetalingen in con De kasuitstroom voor leningen en vooruitbetalingen aan ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
tanten en leningen aan ver bonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
7 16
bonden partijen

Elementtype en at
tributen

CashAdvancesAndLoans
MadeToRelatedParties

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/91

Geldmiddelen en kasequiva
lenten indien verschillend
van het overzicht van de fi
nanciële positie

CashAndCashEquivalentsIf X instant debit
DifferentFromStatementOf
FinancialPosition

CashAndCashEquivalentsIf
DifferentFromStatementOf
FinancialPositionAbstract

CashAndCashEquivalent
sInSubsidiaryOrBusiness
esAcquiredOrDispo
sed2013

CashAndCashEquivalents
RecognisedAsOfAcquisiti
onDate

CashCollateralPledgedSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

X instant debit

Het bedrag van de geldmiddelen en kasequivalenten in dochter informatieverschaffing: IAS 7
ondernemingen of andere bedrijven waarover de zeggenschap 40 c
wordt verkregen of verloren. [Zie: dochterondernemingen
[member]; geldmiddelen en kasequivalenten]

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten in het kas gebruikelijke werkwijze: IAS
stroomoverzicht indien verschillend van het bedrag aan geld 7 45
middelen en kasequivalenten in het overzicht van de financiële
positie. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

Verstrekte zekerheden in de
vorm van contanten die val
len onder een afdwingbare
„master
netting”-overeen
komst of vergelijkbare over
eenkomst, niet gesaldeerd
met financiële verplichtin
gen

Het bedrag aan verstrekte zekerheden in de vorm van contan voorbeeld: IFRS 7 IG40D,
ten dat valt onder een afdwingbare „master netting”-overeen voorbeeld: IFRS 7 13C d ii
komst of vergelijkbare overeenkomst vallen en dat niet is gesal
deerd met financiële verplichtingen. [Zie: financiële verplichtin
gen]

Geldmiddelen en kasequiva Het bedrag opgenomen op de opnamedatum voor geldmidde gebruikelijke werkwijze: IFRS
lenten opgenomen op over len en kasequivalenten die zijn verworven in een bedrijfscom 3 B64 i
namedatum
binatie. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; bedrijfscom
binaties [member]]

X duration debit Geldmiddelen en kasequiva
lenten in dochteronder
nemingen of bedrijven waar
over de zeggenschap wordt
verworven of afgestoten

Referenties

Het bedrag aan significante saldi van geldmiddelen en kasequi informatieverschaffing: IAS 7
valenten die door de entiteit worden aangehouden maar niet 48
beschikbaar zijn voor gebruik door de groep. [Zie: geldmidde
len en kasequivalenten]

Documentatielabel

NL

Geldmiddelen en kasequiva
lenten indien verschillend
van het overzicht van de fi
nanciële positie [abstract]

Geldmiddelen en kasequiva
lenten die door de entiteit
worden aangehouden maar
niet beschikbaar zijn voor
gebruik door de groep

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

CashAndCashEquivalents
HeldByEntityUnavailable
ForUseByGroup

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/92
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CashEquivalentsAbstract

CashFlowHedgesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Kasstroomafdekking
stract]

[ab

Kasequivalenten [abstract]

Kasequivalenten

Referenties

Het bedrag aan kortlopende, uiterst liquide beleggingen die gebruikelijke werkwijze: IAS
onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waar 7 45
van het bedrag bekend is en die geen materieel risico van
waardeverandering in zich dragen.

Het bedrag aan ontvangen zekerheden in de vorm van con voorbeeld: IFRS 7 IG40D,
tanten dat valt onder een afdwingbare „master netting”-over voorbeeld: IFRS 7 13C d ii
eenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en dat niet is
gesaldeerd met financiële activa. [Zie: financiële activa]

Documentatielabel

NL

X instant debit

CashEquivalents

ifrs-full

Label

Ontvangen zekerheden in de
vorm van contanten die val
len onder een afdwingbare
„master
netting”-overeen
komst of vergelijkbare over
eenkomst vallen, niet gesal
deerd met financiële activa

Elementtype en at
tributen

CashCollateralReceivedSub X instant credit
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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Documentatielabel

X duration debit Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) daling (stijging)
van aan restricties onder
hevige geldmiddelen en ka
sequivalenten

X duration debit Kasstromen uit hoofde van De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stij gebruikelijke werkwijze: IAS
(gebruikt in) een daling (stij ging) van kortlopende deposito's en investeringen.
7 16
ging) van kortlopende depo
sito's en investeringen

CashFlowsFromUsedInDec
reaseIncreaseInRestricted
CashAndCashEquivalents

CashFlowsFromUsedInDec
reaseIncreaseInShortterm
DepositsAndInvestments

ifrs-full

ifrs-full

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stij gebruikelijke werkwijze: IAS
ging) van aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequi 7 16
valenten. [Zie: aan restricties onderhevige geldmiddelen en ka
sequivalenten]

De samengevoegde kasstromen die voortvloeien uit het ver informatieverschaffing: IAS 7
liezen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd 39
als investeringsactiviteiten. [Zie: dochterondernemingen [mem
ber]]

X duration debit Kasstromen die voortvloeien
uit het verliezen van zeggen
schap over andere bedrijven,
geclassificeerd als investe
ringsactiviteiten

CashFlowsFromLosingCon
trolOfSubsidiariesOrOther
BusinessesClassifiedAsIn
vestingActivities

NL

Kasstromen van voort
gezette en beëindigde be
drijfsactiviteiten [abstract]

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS
39 86 b, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24A - ingangs
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing: IFRS 7 24B - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IFRS 7
24C
ingangsdatum
1.1.2018

Referenties

CashFlowsFromConti
nuingAndDiscontinued
OperationsAbstract

Kasstroomafdekking [mem Dit lid geeft afdekkingen aan van de mogelijke variabiliteit van
ber]
kasstromen die a) zijn toe te rekenen aan een bepaald risico dat
is verbonden met een opgenomen actief of verplichting (zoals
een aantal of alle toekomstige rentebetalingen op een schuld
met een variabele rente) of een zeer waarschijnlijke verwachte
toekomstige transactie; en b) invloed zouden kunnen hebben
op de winst of het verlies. [Zie: afdekkingen [member]]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

CashFlowHedgesMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/94
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CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesAbstract

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesConti
nuingOperations

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesDisconti
nuedOperations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) financierings
activiteiten, beëindigde be
drijfsactiviteiten

X duration debit Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) financierings
activiteiten, voortgezette be
drijfsactiviteiten

IFRS

IFRS

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactivi informatieverschaffing:
teiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfs 5 33 c
activiteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member];
kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactivitei
ten]
De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactivi informatieverschaffing:
teiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfs 5 33 c
activiteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kas
stromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten]

NL

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) financierings
activiteiten [abstract]

X duration debit Kasstromen uit hoofde van De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactivi informatieverschaffing: IAS 7
(gebruikt in) financierings teiten die activiteiten zijn die leiden tot wijzigingen in de 10,
informatieverschaffing:
activiteiten
grootte en de samenstelling van het gestort kapitaal en het IAS 7 50 d
vreemd vermogen van de entiteit.

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivities

ifrs-full

IFRS

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen van informatieverschaffing:
minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aard 6 24 b
gas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit
wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied
exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de
technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid
van de winning van de minerale hulpbron, geclassificeerd als
operationele activiteiten.

X duration debit Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) exploratie en
evaluatie van minerale hulp
bronnen, geclassificeerd als
operationele activiteiten

IFRS

CashFlowsFromUsedInEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResourcesClas
sifiedAsOperatingActivities

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen van informatieverschaffing:
minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aard 6 24 b
gas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit
wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied
exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de
technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid
van de winning van de minerale hulpbron, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten.

Label

X duration debit Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) exploratie en
evaluatie van minerale hulp
bronnen, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

Elementtype en at
tributen

CashFlowsFromUsedInEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResourcesClas
sifiedAsInvestingActivities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/95

Elementtype en at
tributen
Label

Documentatielabel

Referenties

X duration debit Kasstromen uit hoofde van De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) verzekeringscon informatieverschaffing:
(gebruikt in) verzekerings tracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]
4 37 b
contracten

CashFlowsFromUsedInIn
suranceContracts

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivities

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesAbstract

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesConti
nuingOperations

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesDisconti
nuedOperations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

X duration debit Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) investerings
activiteiten, beëindigde be
drijfsactiviteiten

X duration debit Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) investerings
activiteiten, voortgezette be
drijfsactiviteiten

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) investerings
activiteiten [abstract]

IFRS

IFRS

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactivi informatieverschaffing:
teiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfs 5 33 c
activiteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member];
kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactivitei
ten]

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactivi informatieverschaffing:
teiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfs 5 33 c
activiteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kas
stromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten]

NL

X duration debit Kasstromen uit hoofde van De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactivi informatieverschaffing: IAS 7
(gebruikt in) investerings teiten die de verwerving en vervreemding zijn van vaste activa 10,
informatieverschaffing:
activiteiten
en andere investeringen die niet in kasequivalenten zijn vervat. IAS 7 50 d

X duration debit Kasstromen uit hoofde van Het samengevoegde bedrag van kasstromen die stijgingen ver voorbeeld: IAS 7 50 c
(gebruikt in) stijgingen van tegenwoordigen van de capaciteit van de entiteit om operatio
bedrijfscapaciteit
nele activiteiten uit te voeren (bijv. gemeten per gepresteerde
eenheid per dag).

CashFlowsFromUsedInInc
reasesInOperatingCapacity

CashFlowsFromUsedInInc X duration debit Kasstromen uit hoofde van De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stij gebruikelijke werkwijze: IAS
reaseDecreaseInCurrentBor
(gebruikt in) stijging (daling) ging) van kortlopende leningen. [Zie: kortlopende leningen]
7 17
rowings
van kortlopende leningen

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix

L 143/96
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X duration debit Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) operationele
activiteiten, voortgezette be
drijfsactiviteiten

X duration debit Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) operationele
activiteiten, beëindigde be
drijfsactiviteiten

CashFlowsFromUsedIn
OperatingActivitiesConti
nuingOperations

CashFlowsFromUsedIn
OperatingActivitiesDiscon
tinuedOperations

CashFlowsFromUsedIn
Operations

CashFlowsFromUsedIn
OperationsBeforeChange
sInWorkingCapital

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration

IFRS

IFRS

Kasstromen uit hoofde van De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van de bedrijfsactivi voorbeeld: IAS 7 A Kas
(gebruikt in) bedrijfsactivitei teiten van de entiteit vóór wijzigingen van het werkkapitaal. stroomoverzicht voor een en
ten vóór wijzigingen van het
titeit die geen financiële in
stelling is, gebruikelijke werk
werkkapitaal
wijze: IAS 7 20

Kasstromen uit hoofde van De geldmiddelen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactivitei voorbeeld: IAS 7 A Kas
stroomoverzicht voor een en
(gebruikt in) bedrijfsactivitei ten van de entiteit.
ten
titeit die geen financiële in
stelling is, voorbeeld: IAS 7
20

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele acti informatieverschaffing:
viteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfs 5 33 c
activiteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kas
stromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten]

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele acti informatieverschaffing:
viteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette be 5 33 c
drijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [mem
ber]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele ac
tiviteiten]

NL

X duration

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) operationele
activiteiten [abstract]

Kasstromen uit hoofde van De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele acti informatieverschaffing: IAS 7
(gebruikt in) operationele viteiten die de voornaamste activiteiten van een entiteit zijn die 10,
informatieverschaffing:
activiteiten
opbrengsten genereren, evenals andere activiteiten die geen IAS 7 50 d
investerings- of financieringsactiviteiten zijn. [Zie: opbrengsten]

ifrs-full

X duration

CashFlowsFromUsedIn
OperatingActivitiesAbstract

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

CashFlowsFromUsedIn
OperatingActivities

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

CashFlowsFromUsedIn
X duration debit Kasstromen uit hoofde van Het samengevoegde bedrag aan kasstromen die zijn vereist voorbeeld: IAS 7 50 c
MaintainingOperatingCapa
(gebruikt in) handhaving voor de handhaving van de actuele capaciteit van de entiteit
city
van bedrijfscapaciteit
om operationele activiteiten uit te voeren (bijv. gemeten per
gepresteerde eenheid per dag).

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/97

X duration cre Kasuitstroom die voortvloeit De kasuitstroom die voortvloeit uit leaseovereenkomsten.
dit
uit leaseovereenkomsten

X duration debit Betaalde geldmiddelen, ver
plichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscon
tracten en herverzekerings
contracten

X duration cre Contante betalingen voor
futurescontracten, termijn
dit
contracten, optiecontracten
en swapcontracten, geclassi
ficeerd als investeringsactivi
teiten

CashOutflowForLeases

CashPaidLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

CashPaymentsForFuture
ContractsForwardCon
tractsOptionContract
sAndSwapContractsClassi
fiedAsInvestingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De kasuitstroom voor futurescontracten, termijncontracten, op voorbeeld: IAS 7 16 g
tiecontracten en swapcontracten, tenzij de contracten voor
handelsdoeleinden worden aangehouden of de betalingen zijn
geclassificeerd als financieringsactiviteiten.

De daling van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven ver voorbeeld: IFRS 4 IG37 c,
zekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voort voorbeeld: IFRS 4 37 e
vloeien uit betaalde geldmiddelen. [Zie: verplichtingen uit
hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzeke
ringscontracten]

informatieverschaffing: IFRS
16 53 g - ingangsdatum
1.1.2019

Het bedrag aan contanten aangehouden door de entiteit. Dit gebruikelijke werkwijze: IAS
omvat geen direct opvraagbare deposito's.
7 45

X instant debit

CashOnHand

ifrs-full

NL

Contanten

X duration cre Kasstromen gebruikt bij het De samengevoegde kasstromen gebruikt bij het verkrijgen van informatieverschaffing: IAS 7
verkrijgen van zeggenschap zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investe 39
dit
over andere bedrijven, ge ringsactiviteiten. [Zie: dochterondernemingen [member]]
classificeerd als investerings
activiteiten

Referenties

CashFlowsUsedInObtai
ningControlOfSubsidiarie
sOrOtherBusinessesClassi
fiedAsInvestingActivities

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Kasstromen gebruikt in ex De kasuitstroom voor exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten. gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
ploratie- en ontwikkelings
7 16
activiteiten

Elementtype en at
tributen

CashFlowsUsedInExplorati
onAndDevelopmentActivi
ties

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/98
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X duration cre Contante
terugbetalingen De kasuitstroom voor terugbetalingen van vooruitbetalingen en gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
van vooruitbetalingen en le leningen van verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen 7 17
ningen van verbonden par [member]; ontvangen vooruitbetalingen]
tijen

X instant credit

CashReceiptsFromRepay
mentOfAdvancesAndLo
ansMadeToRelatedParties

CashRepaymentsOfAdvan
cesAndLoansFromRelated
Parties

CashTransferred

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Overgedragen geldmiddelen

De reële waarde op de overnamedatum van de overgedragen informatieverschaffing:
geldmiddelen als vergoeding in een bedrijfscombinatie. [Zie: 3 B64 f i
bedrijfscombinaties [member]]

IFRS

NL

X duration debit Contante ontvangsten uit de De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling aan de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
terugbetaling van vooruitbe van leningen en vooruitbetalingen aan verbonden partijen. 7 16
talingen en leningen aan [Zie: verbonden partijen [member]]
verbonden partijen

De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling van vooruit voorbeeld: IAS 7 16 f
betalingen en leningen aan derden (met uitsluiting van voor
uitbetalingen en leningen van een financiële instelling), geclas
sificeerd als investeringsactiviteiten.

X duration debit Contante ontvangsten uit de
CashReceiptsFromRepay
mentOfAdvancesAndLo
terugbetaling van vooruitbe
ansMadeToOtherParties
talingen en leningen aan
ClassifiedAsInvestingActivi
derden, geclassificeerd als in
ties
vesteringsactiviteiten

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

De kasinstroom uit hoofde van futurescontracten, termijncon voorbeeld: IAS 7 16 h
tracten, optiecontracten en swapcontracten, tenzij de contrac
ten voor handelsdoeleinden worden aangehouden of de ont
vangsten zijn geclassificeerd als financieringsactiviteiten.

Label

X duration debit Contante ontvangsten uit
futurescontracten, termijn
contracten, optiecontracten
en swapcontracten, geclassi
ficeerd als investeringsactivi
teiten

Elementtype en at
tributen

CashReceiptsFromFuture
ContractsForwardCon
tractsOptionContract
sAndSwapContractsClassi
fiedAsInvestingActivities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/99

CategoriesOfAssetsRecog
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContracts
WithCustomersAxis

CategoriesOfAssetsRecog
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContracts
WithCustomersMember

CategoriesOfCurrentFinan
cialAssetsAbstract

CategoriesOfCurrentFinan
cialLiabilitiesAbstract

CategoriesOfFinancialAs
setsAbstract

CategoriesOfFinancialAs
setsAxis

CategoriesOfFinancialLiabi
litiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie

Categorieën van financiële
verplichtingen [abstract]

IFRS

Dit lid geeft alle categorieën van activa aan die zijn opgenomen informatieverschaffing: IFRS
uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te 15 128 a - ingangsdatum
verkrijgen of te vervullen. Dit vertegenwoordigt tevens de stan 1.1.2018
daardwaarde voor de as „Opgenomen categorieën van activa uit
hoofde van de kosten om een contract met klanten te ver
krijgen of te vervullen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
[Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een
contract met klanten te verkrijgen of te vervullen]

Categorieën van financiële De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 8
activa [axis]
tabel vervolledigen.

Categorieën van financiële
activa [abstract]

Categorieën van kortlopende
financiële
verplichtingen
[abstract]

Categorieën van vlottende fi
nanciële activa [abstract]

Opgenomen categorieën van
activa uit hoofde van de
kosten om een contract
met klanten te verkrijgen
of te vervullen [member]

Opgenomen categorieën van De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
activa uit hoofde van de of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 15 128 a - ingangsdatum
kosten om een contract tabel vervolledigen.
1.1.2018
met klanten te verkrijgen
of te vervullen [axis]

Label

NL

axis

member

axis

Elementtype en at
tributen

L 143/100
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

Categorieën van verbonden De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
partijen [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 24 19
tabel vervolledigen.

X duration debit Stijging (daling) van het be
drag dat is opgenomen voor
een uitgestelde belastingvor
dering vóór overname

Waardeverandering van va
lutabasisspreads [abstract]

axis

CategoriesOfRelatedPartie
sAxis

ChangeInAmountRecogni
sedForPreacquisitionDefer
redTaxAsset

ChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpreads
Abstract

ChangeInValueOfForward
ElementsOfForwardCon
tractsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

Waardeverandering van de
termijnelementen van ter
mijncontracten [abstract]

Categorieën van langlopende
financiële
verplichtingen
[abstract]

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialLiabilitiesAbstract

ifrs-full

IFRS

NL

De stijging (daling) van een uitgestelde belastingvordering van informatieverschaffing:
de overnemende partij vóór overname als gevolg van een be 12 81 j
drijfscombinatie die de waarschijnlijkheid dat de vordering
door de overnemende partij wordt gerealiseerd, verandert. [Zie:
uitgestelde belastingvorderingen; bedrijfscombinaties [member]]

Categorieën van vaste finan
ciële activa [abstract]

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialAssetsAbstract

Categorieën van financiële De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
verplichtingen [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 8
tabel vervolledigen.

Label

ifrs-full

axis

Elementtype en at
tributen

CategoriesOfFinancialLiabi
litiesAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/101

Veranderingen van de voor
ziening voor kredietverlie
zen van financiële activa
[abstract]

ChangesInAllowanceAc
countForCreditLossesOfFi
nancialAssetsAbstract

ChangesInBiologicalAssets

ChangesInBiologicalAssets
Abstract

ChangesInContingentLiabi
litiesRecognisedInBusiness
CombinationAbstract

ChangesInDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsu
ranceContractsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Veranderingen in uitgestelde
acquisitiekosten die voort
vloeien uit verzekeringscon
tracten [abstract]

Veranderingen in voorwaar
delijke verplichtingen opge
nomen in een bedrijfscom
binatie [abstract]

Veranderingen in biologi
sche activa [abstract]

IAS

NL

X duration debit Stijging (daling) van biologi De stijging (daling) van biologische activa. [Zie: biologische informatieverschaffing:
activa]
41 50
sche activa

Veranderingen van het sa
mengevoegde verschil dat
nog in winst of verlies
moet worden opgenomen
tussen reële waarde bij eer
ste opname en transactie
prijs [abstract]

ChangesInAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtI
nitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueYetToBe
RecognisedAbstract

Waardeverandering
van
tijdswaarde van opties [ab
stract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/102
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Veranderingen in eigen ver
mogen [abstract]

Beschrijving van veranderin De beschrijving van veranderingen in de blootstelling aan risi informatieverschaffing:
gen in risicoblootstelling
co's die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: financi 7 33 c
ële instrumenten, klasse [member]]

Veranderingen in waarde
ring tegen reële waarde, ei
genvermogensinstrumenten
van de entiteit [abstract]

Veranderingen in waarde
ring tegen reële waarde, ver
plichtingen [abstract]

ChangesInExposureToRisk

ChangesInFairValueMeasu
rementAssetsAbstract

ChangesInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquity
InstrumentsAbstract

ChangesInFairValueMeasu
rementLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

NL

Veranderingen in waarde
ring tegen reële waarde, ac
tiva [abstract]

IFRS

X duration cre Stijging (daling) van eigen De stijging (daling) van het eigen vermogen. [Zie: eigen ver informatieverschaffing: IAS 1
dit
vermogen
mogen]
106 d

ChangesInEquityAbstract

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

ChangesInEquity

Veranderingen in uitgestelde
belastingverplichting (-vor
dering) [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ChangesInDeferredTaxLia
bilityAssetAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/103

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributa
bleToChangesInCreditRis
kOfLiability

ChangesInFairValueOfFi
X duration
nancialAssetsRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstru
ments

ifrs-full

X duration cre Stijging (daling) van de reële
dit
waarde van een financiële
verplichting die is toe te re
kenen aan veranderingen in
het aan de verplichting ver
bonden kredietrisico

Referenties

De stijging (daling) van de reële waarde van een financiële
verplichting die is toe te rekenen aan veranderingen in het
aan die verplichting verbonden kredietrisico. [Zie: kredietrisico
[member]]

informatieverschaffing: IFRS
7 10 a - vervaldatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 10A a - ingangs
datum 1.1.2018

De stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of informatieverschaffing: IFRS
soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële 7 9 d - ingangsdatum
activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde 1.1.2018
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies.
[Zie: derivaten [member]; financiële activa]

De stijging (daling) van de reële waarde van een financieel informatieverschaffing: IFRS
actief (of groep van financiële activa) die zijn aangewezen als 7 9 c - ingangsdatum
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 1.1.2018
veranderingen in winst of verlies, die is toe te rekenen is aan
veranderingen in het aan dat actief verbonden kredietrisico,
bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële
waarde die niet toe te rekenen is aan veranderingen van de
marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico;
dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die vol
gens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag
van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is
aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kre
dietrisico [member]; financiële activa]

Documentatielabel

NL

Stijging (daling) van de reële
waarde van kredietderivaten
of soortgelijke instrumenten
die verband houden met fi
nanciële activa die zijn aan
gewezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies

X duration debit Stijging (daling) van de reële
waarde van financiële activa
die zijn aangewezen als ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, toe te reke
nen aan veranderingen in
het aan de financiële activa
verbonden kredietrisico

ChangesInFairValueOfFi
nancialAssetsAttributable
ToChangesInCreditRiskOf
FinancialAssets

ifrs-full

Label

Veranderingen in de reële
waarde van een kredietderi
vaat [abstract]

Elementtype en at
tributen

ChangesInFairValueOfCre
ditDerivativeAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/104
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Label

Veranderingen in goodwill
[abstract]

Veranderingen in immateri
ële activa en goodwill [ab
stract]

ChangesInGoodwill

ChangesInGoodwillAb
stract

ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De stijging (daling) van de reële waarde van leningen of vor informatieverschaffing: IFRS
deringen die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de 7 9 c - vervaldatum 1.1.2018
leningen en vorderingen verbonden kredietrisico, bepaald: a)
op het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet
is toe te rekenen aan veranderingen van de marktomstandig
heden die aanleiding gaven tot marktrisico; dan wel b) met
behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit
een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verande
ring in haar reële waarde die is toe te rekenen aan veranderin
gen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [mem
ber]; marktrisico [member]]

Documentatielabel

informatieverschaffing:
3 B67 d

IAS

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Stijging (daling) van andere De stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill informatieverschaffing:
immateriële
activa
dan [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]
38 118 e
goodwill

X duration debit Stijging (daling) van good De stijging (daling) van goodwill. [Zie: goodwill]
will

NL

Stijging (daling) van de reële De stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of informatieverschaffing: IFRS
waarde van kredietderivaten soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of 7 9 d - vervaldatum
of soortgelijke instrumenten vorderingen. [Zie: derivaten [member]]
1.1.2018
die verband houden met le
ningen of vorderingen

X duration
ChangesInFairValueOfLo
ansOrReceivablesRelated
CreditDerivativesOrSimilar
Instruments

ifrs-full

X duration debit Stijging (daling) van de reële
waarde van leningen of vor
deringen die is toe te reke
nen aan veranderingen in
het aan de financiële activa
verbonden kredietrisico

Elementtype en at
tributen

ChangesInFairValueOfLo
ansOrReceivablesAttributa
bleToChangesInCreditRis
kOfFinancialAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/105

Veranderingen in vastgoed
beleggingen [abstract]

Veranderingen in uit finan
cieringsactiviteiten
voort
vloeiende
verplichtingen
[abstract]

ChangesInInvestmentPro
perty

ChangesInInvestmentPro
pertyAbstract

ChangesInLiabilitiesAri
singFromFinancingActivi
tiesAbstract

ChangesInLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIssu
edAbstract

ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

text

Beschrijving van wijzigingen
in de bij de opstelling van
de gevoeligheidsanalyse ge
hanteerde methoden en ver
onderstellingen

De beschrijving van wijzigingen in de methoden en veronder informatieverschaffing:
stellingen die worden gehanteerd bij de opstelling van een 7 40 c
gevoeligheidsanalyse voor de types marktrisico waaraan de en
titeit wordt blootgesteld. [Zie: marktrisico [member]]

IFRS

NL

Veranderingen in verplich
tingen uit hoofde van uitge
geven verzekeringscontrac
ten en herverzekeringscon
tracten [abstract]

X duration debit Stijging (daling) van vast De stijging (daling) van vastgoedbeleggingen. [Zie: vastgoedbe informatieverschaffing: IAS
leggingen]
40 79 d, informatieverschaf
goedbeleggingen
fing: IAS 40 76

X duration debit Daling (stijging) van de De daling (stijging) van de voorraden van gereed product en voorbeeld: IAS 1 102, infor
voorraden van gereed pro onderhanden werk. [Zie: voorraden; actueel gereed product; matieverschaffing: IAS 1 99
duct en onderhanden werk actueel onderhanden werk]

ChangesInInventoriesOfFi
nishedGoodsAndWorkIn
Progress

Veranderingen in andere im
materiële activa dan good
will [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAb
stract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/106
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Veranderingen in het aantal
uitstaande aandelen [ab
stract]

Beschrijving van wijzigingen
in doelstellingen, beleid en
procedures met betrekking
tot het beheer van risico's

ChangesInNetDefinedBene
fitLiabilityAssetAbstract

ChangesInNominalAmoun
tOfCreditDerivativeAb
stract

ChangesInNumberOfShare
sOutstandingAbstract

ChangesInObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingRisk

ChangesInOtherProvisions

ChangesInOtherProvisions
Abstract

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

X duration cre Toename (afname) van an De toename (afname) van andere voorzieningen [Zie: andere informatieverschaffing:
dit
dere voorzieningen
voorzieningen]
37 84

Publicatieblad van de Europese Unie

Veranderingen in andere
voorzieningen [abstract]

IFRS

De beschrijving van wijzigingen in de doelstellingen, het beleid informatieverschaffing:
en de procedures met betrekking tot het beheer van risico's die 7 33 c
voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instru
menten, klasse [member]]

IFRS

NL

Veranderingen in het nomi
naal bedrag van een krediet
derivaat [abstract]

Veranderingen in de netto
verplichting
(actief)
uit
hoofde van toegezegde pen
sioenrechten [abstract]

Veranderingen in nettoactiva
beschikbaar voor uitkerin
gen [abstract]

ChangesInNetAssetsAvaila
bleForBenefitsAbstract

text

Documentatielabel

Beschrijving van wijzigingen De beschrijving van wijzigingen in de gehanteerde methoden informatieverschaffing:
in gehanteerde methoden voor de meting van risico's die voortvloeien uit financiële in 7 33 c
voor de meting van risico
strumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

Label

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

ChangesInMethodsUsedTo
MeasureRisk

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/107

Veranderingen in uitgestelde
debetrekeningen in verband
met prijsregulering [abstract]

ChangesInRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalances
Abstract

ChangesInReimbursement
RightsAbstract

ChangesInReimbursement
RightsAtFairValue

ChangesInReinsuranceAs
setsAbstract

ChangesInTaxRatesOrTax
LawsEnactedOrAnnoun
cedMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Wijzigingen in van kracht Dit lid geeft wijzigingen aan in van kracht zijnde of aange voorbeeld: IAS 10 22 h
zijnde of aangekondigde be kondigde belastingtarieven of belastingwetgeving.
lastingtarieven of belasting
wetgeving [member]

Veranderingen in herver
zekeringsactiva [abstract]

X duration debit Stijging (daling) van restitu De stijging (daling) van de reële waarde van restitutierechten. informatieverschaffing:
tierechten, gewaardeerd te [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; restitutierech 19 141
gen reële waarde
ten, gewaardeerd tegen reële waarde]

IAS

IAS
NL

Veranderingen in restitutie
rechten [abstract]

Veranderingen in uitgestelde
creditrekeningen in verband
met prijsregulering [abstract]

ChangesInRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalances
Abstract

ifrs-full

Referenties

Veranderingen in materiële
vaste activa [abstract]

Documentatielabel

ChangesInPropertyPlantAn
dEquipmentAbstract

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ChangesInPropertyPlantAn X duration debit Stijging (daling) van materi De stijging (daling) van materiële vaste activa [Zie: materiële informatieverschaffing:
dEquipment
ële vaste activa
vaste activa]
16 73 e

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/108
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Label

Referenties

Claims gerapporteerd door Het bedrag van de verplichting voor verzekerde gebeurtenissen voorbeeld: IFRS 4 IG22 b,
die zijn gerapporteerd door polishouders omdat verzekerde voorbeeld: IFRS 4 37 b
polishouders
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. [Zie: types verzeke
ringscontracten [member]

Categorieën van verworven De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 3 B64 h
vorderingen [axis]
tabel vervolledigen.

X instant credit

X instant credit

axis

member

ClaimsIncurredButNotRe
ported

ClaimsReportedByPolicy
holders

ClassesOfAcquiredReceiva
blesAxis

ClassesOfAcquiredReceiva
blesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Categorieën van verworven Dit lid geeft categorieën aan van verworven vorderingen in informatieverschaffing:
vorderingen [member]
bedrijfscombinaties. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard 3 B64 h
waarde voor de as „Categorieën van verworven vorderingen”
indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: bedrijfscombina
ties [member]]

IFRS

IFRS

Ontstane maar niet gerap Het bedrag van de verplichting voor verzekerde gebeurtenissen voorbeeld: IFRS 4 IG22 c,
die hebben plaatsgevonden maar waarvoor er nog geen claims voorbeeld: IFRS 4 37 b
porteerde claims
zijn gerapporteerd door polishouders.

NL

X duration debit Betaalde claims en vergoe Het bedrag aan claims en vergoedingen betaald aan polishou gebruikelijke werkwijze: IAS
dingen, na compensatie ders, na compensatie door herverzekering
1 85
door herverzekering

De beschrijving van de omstandigheden of gebeurtenissen die informatieverschaffing: IAS 2
hebben geleid tot de terugneming van een afschrijving van 36 g
voorraden tot de opbrengstwaarde. [Zie: voorraden; terugne
ming van afschrijving van voorraden]

ClaimsAndBenefitsPaidNe
tOfReinsuranceRecoveries

Beschrijving van omstandig
heden die leiden tot terugne
mingen van afschrijvingen
van voorraden

ifrs-full

text

CircumstancesLeadingTo
ReversalsOfInventoryWri
tedown

Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
van kranten, tijdschriften, periodieken en digitale applicaties en 1 112 c, gebruikelijke werk
formaten. [Zie: opbrengsten]
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

Documentatielabel

ifrs-full

X duration cre Distributieopbrengsten
dit

Elementtype en at
tributen

CirculationRevenue

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/109

Categorieën van contante
betalingen uit operationele
activiteiten [abstract]
Categorieën van contante
ontvangsten uit operationele
activiteiten [abstract]
Categorieën van voorwaar De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS
delijke verplichtingen [axis] of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 37 86, informatieverschaf
tabel vervolledigen.
fing: IFRS 3 B67 c
Categorieën van actuele
voorraden, alternatief [ab
stract]
Categorieën van lasten uit
hoofde van personeelsbelo
ningen [abstract]

ClassesOfCashReceipts
FromOperatingActivities
Abstract

ClassesOfContingentLiabili axis
tiesAxis

ClassesOfCurrentInvento
riesAlternativeAbstract

ClassesOfEmployeeBene
fitsExpenseAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS
17 31 a - vervaldatum
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IAS 36 126, informatie
verschaffing: IFRS 13 93, in
formatieverschaffing: IFRS 16
53 - ingangsdatum 1.1.2019

ClassesOfCashPaymentsAb
stract

Dit lid geeft middelen aan: a) die uit gebeurtenissen in het
verleden zijn voortgekomen en waarover een entiteit zeggen
schap heeft; en b) waaruit naar verwachting toekomstige eco
nomische voordelen naar de entiteit zullen vloeien. Dit ver
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Catego
rieën van activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

Activa [member]

member

ClassesOfAssetsMember

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Categorieën van activa [axis] De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 17 31 a - vervaldatum
tabel vervolledigen.
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IAS 36 126, informatie
verschaffing: IAS 36 130 d ii,
informatieverschaffing: IFRS
13 93, informatieverschaf
fing: IFRS 16 53 - ingangs
datum 1.1.2019

Label

axis

Elementtype en at
tributen

ClassesOfAssetsAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/110
NL

Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Financiële
instrumenten, Dit lid geeft alle categorieën van financiële instrumenten aan.
Financiële instrumenten zijn overeenkomsten die leiden tot
klasse [member]
zowel een financieel actief bij één entiteit als een financiële
verplichting of eigenvermogensinstrument bij een andere enti
teit. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de
as „Categorieën van financiële instrumenten” indien er geen
ander lid wordt gebruikt. [Zie: financiële activa; financiële ver
plichtingen]

member

ClassesOfFinancialLiabilitie axis
sAxis

axis

ClassesOfFinancialInstru
mentsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Categorieën van immateriële De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden gebruikelijke werkwijze: IAS
activa en goodwill [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 38 118
tabel vervolledigen.

Categorieën van financiële De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 6
verplichtingen [axis]
tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS
7 36, informatieverschaffing:
IFRS 7 35K- ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35H - ingangs
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing: IFRS 7 35M ingangsdatum 1.1.2018

NL

ClassesOfIntangibleAsset
sAndGoodwillAxis

Categorieën van financiële De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
instrumenten [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 36, informatieverschaffing:
tabel vervolledigen.
IFRS 7 35K- ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35H - ingangs
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing: IFRS 7 35M ingangsdatum 1.1.2018

axis

ClassesOfFinancialInstru
mentsAxis

ifrs-full

Categorieën van financiële De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
activa [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 4 39L b - ingangsdatum bij
tabel vervolledigen.
eerste toepassing van IFRS 9,
informatieverschaffing: IFRS
7 6

axis

IFRS

ClassesOfFinancialAsset
sAxis

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Categorieën van eigenver De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
mogensinstrumenten
van of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 13 93
de entiteit [axis]
tabel vervolledigen.

Label

axis

Elementtype en at
tributen

ClassesOfEntitysOwnEqui
tyInstrumentsAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/111

axis

axis

ClassesOfLiabilitiesAxis

ClassesOfOrdinaryShare
sAxis

ClassesOfOtherProvisions
Abstract

ClassesOfPropertyPlantAn
dEquipmentAxis

ClassesOfProvisionsAxis

ClassesOfRegulatoryDefer
ralAccountBalancesAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

axis

Documentatielabel

Referenties

gewone De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 33 66
tabel vervolledigen.

IAS

Categorieën van andere De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 37 84
voorzieningen [axis]
tabel vervolledigen.

Publicatieblad van de Europese Unie

Categorieën van uitgestelde De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
rekeningen in verband met of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 14 30 c, informatieverschaf
tabel vervolledigen.
fing: IFRS 14 33
prijsregulering [axis]

IAS

IAS

IFRS

IAS

Categorieën van materiële De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
vaste activa [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 16 73
tabel vervolledigen.

Categorieën van andere
voorzieningen [abstract]

Categorieën van
aandelen [axis]

Categorieën van verplichtin De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
gen [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 13 93
tabel vervolledigen.

Categorieën van actuele
voorraden [abstract]

Categorieën van andere im De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
materiële activa dan good of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 38 118
will [axis]
tabel vervolledigen.

Label

NL

axis

axis

ClassesOfInventoriesAb
stract

ifrs-full

axis

Elementtype en at
tributen

ClassesOfIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/112
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

Aandelenkapitaal [member]

Classificatie van activa als Dit lid geeft de classificatie van activa als aangehouden voor voorbeeld: IAS 10 22 c
aangehouden voor verkoop verkoop aan. [Zie: vaste activa aangehouden voor verkoop
[member]
[member]]

member

member

ClassesOfShareCapital
Member

ClassificationOfAssetsAs
HeldForSaleMember

ClosingForeignExchangeRa X.XX instant
te

CommencementOfMajorLi member
tigationMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De precieze wisselkoers op het einde van de verslagperiode. De gebruikelijke werkwijze: IAS
wisselkoers is de ruilratio tussen twee valuta's. De precieze 1 112 c
wisselkoers is de wisselkoers bij onmiddellijke levering.

Publicatieblad van de Europese Unie

Aanvangen van belangrijke Dit lid geeft het aanvangen van belangrijke rechtszaken aan. voorbeeld: IAS 10 22 j
rechtszaken [member]

Slotwisselkoers

NL

Dit lid geeft het aandelenkapitaal van de entiteit aan. Dit ver informatieverschaffing: IAS 1
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Catego 79 a
rieën van aandelenkapitaal” indien er geen ander lid wordt
gebruikt.

Categorieën van aandelenka De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 1
pitaal [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 79 a
tabel vervolledigen.

axis

ClassesOfShareCapitalAxis

ifrs-full

Categorieën van uitgestelde Dit lid geeft alle categorieën (d.w.z. soorten lasten of baten) informatieverschaffing: IFRS
rekeningen in verband met van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering aan. 14 30 c, informatieverschaf
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as fing: IFRS 14 33
prijsregulering [member]
„Categorieën van uitgestelde rekeningen in verband met prijs
regulering” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: uit
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering [member]]

Label

member

Elementtype en at
tributen

ClassesOfRegulatoryDefer
ralAccountBalancesMem
ber

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/113

CommentaryByManage
mentOnSignificantCas
hAndCashEquivalentBalan
cesHeldByEntityThatAre
NotAvailableForUse
ByGroup

CommercialPapersIssued

CommitmentsForDevelop
mentOrAcquisitionOfBio
logicalAssets

CommitmentsInRelation
ToJointVentures

CommitmentsMadeByEnti
tyRelatedPartyTransactions

CommitmentsMadeOnBe
halfOfEntityRelatedPar
tyTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

Het financiële commentaar door het management betreffende informatieverschaffing: IAS 7
significante tegoeden van geldmiddelen en kasequivalenten die 48
door de entiteit worden aangehouden maar die niet beschik
baar zijn voor gebruik door de groep. [Zie: geldmiddelen en
kasequivalenten]

Documentatielabel

Verbintenissen
aangegaan
namens de entiteit, trans
acties met verbonden partij
en

Het bedrag aan verbintenissen met verbonden partijen die na voorbeeld: IAS 24 21 i
mens de entiteit zijn aangegaan om iets te doen indien in de
toekomst een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt of niet plaats
vindt, met inbegrip van nog uit te voeren contracten (opge
nomen en niet-opgenomen). [Zie: verbonden partijen [mem
ber]]

Verbintenissen
aangegaan Het bedrag aan verbintenissen met verbonden partijen die door voorbeeld: IAS 24 21 i
door de entiteit, transacties de entiteit zijn aangegaan om iets te doen indien in de toe
met verbonden partijen
komst een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt of niet plaatsvindt,
met inbegrip van nog uit te voeren contracten (opgenomen en
niet-opgenomen). [Zie: verbonden partijen [member]]

X duration

X duration

Verbintenissen met betrek De verbintenissen van de entiteit die met haar joint ventures informatieverschaffing:
verband houden zoals gespecificeerd in de alinea's B18-B20 12 23 a
king tot joint ventures
van IFRS 12. [Zie: joint ventures [member]]

X instant credit

Verplichtingen voor de ont Het bedrag aan verplichtingen voor de ontwikkeling of ver informatieverschaffing:
41 49 b
wikkeling of verwerving van werving van biologische activa. [Zie: biologische activa]
biologische activa

IFRS

IAS

Uitgegeven commercial pa Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven commercial paper. gebruikelijke werkwijze: IAS
per
1 112 c

Financieel commentaar door
het management betreffende
significante tegoeden van
geldmiddelen en kasequiva
lenten die door de entiteit
worden aangehouden maar
die niet beschikbaar zijn
voor gebruik door de groep.

Label

NL

X instant credit

X instant credit

text

Elementtype en at
tributen

L 143/114
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X duration cre Vergoedingen van derden
voor materiële vaste activa
dit
die een bijzondere waarde
vermindering hebben onder
gaan, verloren zijn gegaan
of werden opgegeven

Componenten van de ove
rige onderdelen van het to
taalresultaat die worden ge
herclassificeerd naar winst
of verlies, vóór belastingen
[abstract]
Componenten van de ove
rige onderdelen van het to
taalresultaat die worden ge
herclassificeerd naar winst
of verlies, na belastingen
[abstract]

axis

CompensationFromThird
PartiesForItemsOfProper
tyPlantAndEquipment

ComponentsOfEquityAxis

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWill
BeReclassifiedToProfitOr
LossBeforeTaxAbstract

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWill
BeReclassifiedToProfitOr
LossNetOfTaxAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Eigen-vermogenscomponen
ten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 1
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 106
tabel vervolledigen.

IAS

NL

Het in winst of verlies opgenomen bedrag aan vergoedingen informatieverschaffing:
van derden voor materiële vaste activa die een bijzondere waar 16 74 d
devermindering hebben ondergaan, verloren zijn gegaan of
werden opgegeven. [Zie: winst (verlies); materiële vaste activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

ifrs-full

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit communicatie.

CommunicationExpense

ifrs-full

X duration debit Communicatiekosten

Communicatie- en netwerk Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die com gebruikelijke werkwijze: IAS
municatie- en netwerkuitrusting vertegenwoordigen. [Zie: ma 16 37
uitrusting [member]
teriële vaste activa]

member

CommunicationAndNet
workEquipmentMember

ifrs-full

Referenties

Dit lid geeft een component van een overig prijsrisico aan die voorbeeld: IFRS 7 IG32,
het type risico vertegenwoordigt dat de reële waarde of toe voorbeeld: IFRS 7 40 a
komstige kasstromen van een financieel instrument zullen
schommelen als gevolg van wijzigingen in commodityprijzen.
[Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

Documentatielabel

Commodityprijsrisico
[member]

Label

member

Elementtype en at
tributen

CommodityPriceRiskMem
ber

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/115

Overige onderdelen van het
totaalresultaat toe te reke
nen aan [abstract]

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, toe te reke
nen aan belangen zonder
zeggenschap

ComprehensiveIncome

ComprehensiveIncomeAb
stract

ComprehensiveIncomeAt
tributableToAbstract

ComprehensiveIncomeAt
tributableToNoncontrol
lingInterests

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Overige onderdelen van het
totaalresultaat [abstract]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IAS 1
toe te rekenen aan belangen zonder zeggenschap. [Zie: overige 106 a, informatieverschaffing:
onderdelen van het totaalresultaat; belangen zonder zeggen IAS 1 81B b i
schap]

informatieverschaffing: IAS 1
106 a, informatieverschaffing:
IAS 1 81A c, informatiever
schaffing: IFRS 1 32 a ii, in
formatieverschaffing: IFRS 1
24 b, informatieverschaffing:
IFRS 12 B12 b ix, voorbeeld:
IFRS 12 B10 b

Referenties

NL

X duration cre Overige onderdelen van het Het bedrag van de vermogensmutatie die voortvloeit uit trans
dit
totaalresultaat
acties en andere gebeurtenissen, met uitzondering van mutaties
die voortvloeien uit transacties met eigenaars in hun hoedanig
heid van eigenaars.

Componenten van de ove
rige onderdelen van het to
taalresultaat die niet worden
geherclassificeerd naar winst
of verlies, na belastingen
[abstract]

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfi
tOrLossNetOfTaxAbstract

Componenten van de ove
rige onderdelen van het to
taalresultaat die niet worden
geherclassificeerd naar winst
of verlies, vóór belastingen
[abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfi
tOrLossBeforeTaxAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/116
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member

X duration cre Betaalde (ontvangen) vergoe Het bedrag van de betaalde of ontvangen vergoeding zowel informatieverschaffing: IAS 7
ding
voor het verkrijgen als verliezen van zeggenschap over doch 40 a
dit
terondernemingen of andere bedrijven. [Zie: dochteronder
nemingen [member]]

ComputerSoftwareMember

ConcentrationsOfRisk

ConsensusPricingMember

ConsiderationPaidReceived

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Consensuswaardering
[member]

Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die over voorbeeld: IFRS 13 IE63,
eenstemt met de marktbenadering die het analyseren van con voorbeeld: IFRS 13 B5
sensusprijzen (bijvoorbeeld voorgestelde offertes, vergelijkbaar
heidsaanpassingen) op de markt behelst. [Zie: marktbenadering
[member]]

IFRS

[mem Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die com voorbeeld: IAS 38 119 c
putersoftware vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële ac
tiva dan goodwill]

Het bedrag aan immateriële activa die computersoftware ver voorbeeld: IAS 38 119 c
tegenwoordigen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

Beschrijving van risicocon De beschrijving van risicoconcentraties ontstaan uit financiële informatieverschaffing:
instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]] 7 34 c
centraties

Computersoftware
ber]

Computersoftware

NL

member

X instant debit

ComputerSoftware

[mem Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die com gebruikelijke werkwijze: IAS
puteruitrusting vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa] 16 37

ifrs-full

Computeruitrusting
ber]

member

Referenties

ComputerEquipmentMem
ber

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Overige onderdelen van het Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat informatieverschaffing: IAS 1
totaalresultaat, toe te reke toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaatschappij. [Zie: 106 a, informatieverschaffing:
dit
nen aan eigenaars van de overige onderdelen van het totaalresultaat]
IAS 1 81B b ii
moedermaatschappij

Elementtype en at
tributen

ComprehensiveIncomeAt
tributableToOwnersOfPa
rent

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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L 143/117

Geconsolideerde gestructu Dit lid geeft geconsolideerde gestructureerde entiteiten aan. Een
reerde entiteiten [member]
gestructureerde entiteit is een entiteit die zodanig is opgezet
dat stemrechten of vergelijkbare rechten niet de dominante
factor zijn bij het uitmaken wie zeggenschap over de entiteit
uitoefent, zoals wanneer eventuele stemrechten uitsluitend met
administratieve taken verband houden en de relevante activi
teiten door middel van contactuele overeenkomsten worden
aangestuurd. [Zie: geconsolideerd [member]]

member

ConsolidatedStructuredEn
titiesMember

ConstantPrepaymentRate
SignificantUnobservableIn
putsAssets

ifrs-full

ifrs-full

Constant percentage ver Constant percentage vervroegde aflossingen gebruikt als een voorbeeld: IFRS 13 IE63,
vroegde aflossingen, signifi significante niet-waarneembare input van niveau 3 voor activa. voorbeeld: IFRS 13 93 d
cante niet-waarneembare in [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]
puts, activa

informatieverschaffing: IFRS
12 Aard van de risico's die
verband houden met de be
langen van een entiteit in ge
consolideerde gestructureerde
entiteiten

NL

X.XX duration

Geconsolideerde gestructu De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
reerde entiteiten [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 12 Aard van de risico's die
tabel vervolledigen.
verband houden met de be
langen van een entiteit in ge
consolideerde gestructureerde
entiteiten

axis

ConsolidatedStructuredEn
titiesAxis

IAS

ifrs-full

Dit lid geeft de jaarrekening aan van een groep waarin de informatieverschaffing:
activa, de verplichtingen, het eigen vermogen, de baten, de 27 4
lasten en de kasstromen van de moedermaatschappij en haar
dochterondernemingen worden gepresenteerd alsof het die van
een afzonderlijke economische entiteit betreft. Dit vertegen
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Geconsoli
deerde en enkelvoudige jaarrekening” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

Geconsolideerd [member]

member

IAS

ConsolidatedMember

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Geconsolideerde
jaarreke De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
ning en enkelvoudige jaar of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 27 4
rekening [axis]
tabel vervolledigen.

Label

axis

Elementtype en at
tributen

ConsolidatedAndSeparate
FinancialStatementsAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/118
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X.XX duration

X instant debit

member

ConstantPrepaymentRate
SignificantUnobservableIn
putsLiabilities

ConstructionInProgress

ConstructionInProgress
Member

ConsumableBiologicalAs
setsMember

ConsumerLoans

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

projecten Dit lid geeft uitgaven aan geactiveerd tijdens de bouw van gebruikelijke werkwijze: IAS
onderdelen van materiële vaste activa die nog niet gebruiks 16 37
klaar zijn (d.w.z. nog niet op de locatie en in de staat die
noodzakelijk is om te functioneren op de door het manage
ment beoogde wijze). [Zie: materiële vaste activa]

Het bedrag aan uitgaven geactiveerd tijdens de bouw van vaste gebruikelijke werkwijze: IAS
activa die nog niet beschikbaar zijn voor gebruik. [Zie: vaste 16 37
activa]

Constant percentage vervroegde aflossingen gebruikt als een voorbeeld: IFRS 13 IE63,
significante niet-waarneembare input van niveau 3 voor ver voorbeeld: IFRS 13 93 d
plichtingen. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [mem
ber]]

Leningen aan klanten

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven leningen aan klan gebruikelijke werkwijze: IAS
ten. [Zie: leningen aan klanten [member]]
1 112 c
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X instant debit

Referenties

Constant percentage vervroegde aflossingen gebruikt als een voorbeeld: IFRS 13 IE63,
significante niet-waarneembare input van niveau 3 voor eigen voorbeeld: IFRS 13 93 d
vermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: eigenvermogens
instrumenten van een entiteit [member]; niveau 3 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]]

Documentatielabel

Verbruikbare biologische ac Dit lid geeft verbruikbare biologische activa aan. Verbruikbare voorbeeld: IAS 41 43
tiva [member]
biologische activa zijn biologische activa die als agrarische
producten moeten worden geoogst of als biologische activa
moeten worden verkocht. [Zie: biologische activa]

Onderhanden
[member]

Onderhanden projecten

Constant percentage ver
vroegde aflossingen, signifi
cante niet-waarneembare in
puts, verplichtingen

Constant percentage ver
vroegde aflossingen, signifi
cante niet-waarneembare in
puts, eigenvermogensinstru
menten van de entiteit

Label

NL

member

X.XX duration

Elementtype en at
tributen

ConstantPrepaymentRate
SignificantUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityIn
struments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/119

member

member

ContingentConsideratio
nArrangementsAndIndem
nificationAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

ContingentLiabilitiesIncur
redByVenturerInRelation
ToInterestsInJointVentures

ContingentLiabilitiesIncur
redInRelationToInterestsI
nAssociates

ContingentLiabilitiesMem
ber

ContingentLiabilitiesOf
JointVentureMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

IFRS

IFRS

Voorwaardelijke verplichtin Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in informatieverschaffing:
gen aangegaan in verband verband met belangen in joint ventures. [Zie: voorwaardelijke 12 23 b
met belangen in joint ventu verplichtingen [member]; joint ventures [member]]
res
Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in informatieverschaffing:
verband met belangen van de entiteit in geassocieerde deel 12 23 b
nemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; voor
waardelijke verplichtingen [member]]
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Voorwaardelijke verplichtin Dit lid geeft voorwaardelijke verplichtingen aan die verband voorbeeld: IAS 37 88
gen in verband met joint houden met joint ventures. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen
ventures [member]
[member]; joint ventures [member]]

Voorwaardelijke verplichtin Dit lid geeft mogelijke verplichtingen aan die voortvloeien uit informatieverschaffing: IAS
gen [member]
gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen 37 88, informatieverschaf
wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of fing: IFRS 3 B67 c
meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit
niet de volledige controle heeft; of, bestaande verplichtingen
die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden, maar die
niet worden opgenomen omdat a) het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen die economische voordelen inhouden,
vereist zal zijn om de verplichtingen af te wikkelen; dan wel b)
het bedrag van de verplichtingen niet betrouwbaar genoeg kan
worden bepaald. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as „Categorieën van voorwaardelijke verplich
tingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Voorwaardelijke verplichtin
gen aangegaan in verband
met belangen in geassoci
eerde deelnemingen

IFRS

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag van overgeno informatieverschaffing:
men voorwaardelijke-vergoedingsregelingen en vrijwarings 3 B64 g i
activa verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscom
binaties [member]]

Op de overnamedatum op
genomen voorwaardelijkevergoedingsregelingen
en
vrijwaringsactiva

Leningen aan klanten [mem Dit lid geeft leningen aan die zijn uitgegeven aan natuurlijke voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
ber]
personen voor persoonlijk gebruik.
voorbeeld: IFRS 7 IG20C ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 6

Label

NL

X instant credit

X instant credit

X instant debit

member

ConsumerLoansMember

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/120
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ContingentLiabilityArising
FromPostemploymentBe
nefitObligationsMember

ContingentLiabilityForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCost
sMember

ContingentLiabilityForGua
ranteesMember

ContingentRentsRecognise X duration debit Voorwaardelijke leasebeta Het gedeelte van de leasebetalingen dat is opgenomen als last
dAsExpense
lingen opgenomen als last
en waarvan het bedrag niet vastligt maar is gebaseerd op het
toekomstige bedrag van een factor die verandert om andere
redenen dan het verstrijken van de tijd (bijvoorbeeld een per
centage van toekomstige verkopen, het bedrag van het toe
komstig gebruik, toekomstige prijsindexen of de toekomstige
marktrente).

ContingentRentsRecognise X duration debit Voorwaardelijke leasebeta Het bedrag aan voorwaardelijke leasebetalingen opgenomen als informatieverschaffing: IAS
dAsExpenseClassifiedAsFi
lingen opgenomen als last, een last voor financiële leases. [Zie: voorwaardelijke leasebeta 17 31 c - vervaldatum
nanceLease
geclassificeerd als financiële lingen opgenomen als last]
1.1.2019
lease

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Voorwaardelijke verplichting Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting voor garanties gebruikelijke werkwijze: IAS
aan. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; Garanties 37 88
voor garanties [member]
[member]]

member

NL

informatieverschaffing: IAS
17 35 c - vervaldatum
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IAS 17 31 c - vervalda
tum 1.1.2019

Voorwaardelijke verplichting Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting in verband met voorbeeld: IAS 37 88
voor ontmantelings-, her ontmantelings-, herstel- en saneringskosten aan. [Zie: voor
stel- en saneringskosten waardelijke verplichtingen [member]]
[member]

IAS

member

Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting aan die voort informatieverschaffing:
vloeit uit verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na uit 19 152
diensttreding. Vergoedingen na uitdiensttreding zijn personeels
beloningen (met uitzondering van ontslagvergoedingen en kor
tetermijnpersoneelsbeloningen) die verschuldigd zijn na de vol
tooiing van het dienstverband. [Zie: voorwaardelijke verplich
tingen [member]]

Voorwaardelijke verplichting
die voortvloeit uit verplich
tingen uit hoofde van ver
goedingen na uitdiensttre
ding [member]

member

IFRS

ifrs-full

Voorwaardelijke verplichtin Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen die zijn opge informatieverschaffing:
gen opgenomen in een be nomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke ver 3 B67 c
drijfscombinatie
plichtingen [member]; bedrijfscombinaties [member]]

X instant credit

ContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombinati
on

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Op de overnamedatum op Het bedrag aan op de overnamedatum opgenomen voorwaar voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
genomen
voorwaardelijke delijke verplichtingen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voor voorbeeld: IFRS 3 IE72
verplichtingen
waardelijke verplichtingen [member]; bedrijfscombinaties
[member]]

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

ContingentLiabilitiesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Documentatielabel

Referenties

axis

axis

ContinuingAndDiscontinu
edOperationsAxis

ContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAs
setsByTypeOfInstrumen
tAxis

ContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAs
setsByTypeOfTransferAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full
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Aanhoudende
betrokken De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 7 B33
heid bij verwijderde financi of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de
ële activa per categorie over tabel vervolledigen.
dracht [axis]

Aanhoudende
betrokken De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 7 B33
heid bij verwijderde financi of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de
ële activa per categorie in tabel vervolledigen.
strument [axis]

Voortgezette en beëindigde De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
bedrijfsactiviteiten [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 5 Presentatie en informatie
tabel vervolledigen.
verschaffing

ContingentRentsRecognise X duration cre Voorwaardelijke leasebeta Het bedrag aan voorwaardelijke leasebetalingen opgenomen als informatieverschaffing: IAS
dAsIncomeClassifiedAs
dit
lingen opgenomen als baten, baten voor operationele leases. [Zie: voorwaardelijke leasebeta 17 56 b - vervaldatum
geclassificeerd als operatio lingen opgenomen als baten]
OperatingLease
1.1.2019
nele lease

ifrs-full

axis

ContingentRentsRecognise X duration cre Voorwaardelijke leasebeta Het bedrag aan voorwaardelijke leasebetalingen opgenomen als informatieverschaffing: IAS
dAsIncomeClassifiedAsFi
dit
lingen opgenomen als baten, baten voor financiële leases. [Zie: voorwaardelijke leasebetalin 17 47 e - vervaldatum
geclassificeerd als financiële gen opgenomen als baten]
nanceLease
1.1.2019
lease

ifrs-full

Voorwaardelijke leasebeta
lingen opgenomen als baten
[abstract]

ContingentRentsRecognise
dAsIncomeAbstract

NL

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS
17 47 e - vervaldatum
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IAS 17 56 b - vervalda
tum 1.1.2019

ContingentRentsRecognise X duration cre Voorwaardelijke leasebeta Het gedeelte van de leasebetalingen dat is opgenomen als baten
dit
lingen opgenomen als baten en waarvan het bedrag niet vastligt maar is gebaseerd op het
dAsIncome
toekomstige bedrag van een factor die verandert om andere
redenen dan het verstrijken van de tijd (bijvoorbeeld een per
centage van toekomstige verkopen, het bedrag van het toe
komstig gebruik, toekomstige prijsindexen of de toekomstige
marktrente).

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ContingentRentsRecognise X duration debit Voorwaardelijke leasebeta Het bedrag aan voorwaardelijke leasebetalingen opgenomen als informatieverschaffing: IAS
dAsExpenseClassifiedAs
lingen opgenomen als last, een last voor operationele leases. [Zie: voorwaardelijke lease 17 35 c - vervaldatum
OperatingLease
geclassificeerd als operatio betalingen opgenomen als last]
1.1.2019
nele lease

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/122
29.5.2019

Contractactiva [member]

axis

member

ContractAssetsAbstract

ContractAssetsMember

ContractDurationAxis

ContractDurationMember

ContractLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Referenties

Contractverplichtingen

Contractlooptijd [member]

Contractduur [axis]

Contractactiva

informatieverschaffing: IFRS
7 35H b iii - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35M b iii - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35N - ingangs
datum 1.1.2018

informatieverschaffing: IFRS
15 105 - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 15 116 a - in
gangsdatum 1.1.2018

Het bedrag van een verplichting van een entiteit om goederen
of diensten aan een klant over te dragen waarvoor de entiteit
een vergoeding heeft ontvangen van (of het bedrag dat ver
schuldigd is door) de klant.

informatieverschaffing: IFRS
15 105 - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 15 116 a - in
gangsdatum 1.1.2018

Dit lid geeft alle looptijden van contracten met klanten aan. Dit voorbeeld: IFRS 15 B89 e vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Con ingangsdatum 1.1.2018
tractlooptijd” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 15 B89 e of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum 1.1.2018
tabel vervolledigen.

Dit lid geeft contractactiva aan. [Zie: contractactiva]

Het bedrag van het recht van een entiteit op vergoeding in ruil
voor goederen of diensten die de entiteit heeft overgedragen
aan een klant wanneer dat recht afhankelijk is van iets anders
dan het verstrijken van de tijd (bijvoorbeeld de toekomstige
prestaties van de entiteit).

NL

member

Contractactiva [abstract]

X instant debit

ContractAssets

ifrs-full

Documentatielabel

Voortgezette bedrijfsactivi Dit lid geeft componenten aan van de entiteit die geen beëin informatieverschaffing: IFRS
digde bedrijfsactiviteiten zijn. Een component van een entiteit 5 Presentatie en informatie
teiten [member]
omvat bedrijfsactiviteiten en kasstromen die operationeel en verschaffing
voor financiële-verslaggevingsdoeleinden duidelijk kunnen wor
den onderscheiden van de rest van de entiteit. [Zie: beëindigde
bedrijfsactiviteiten [member]]

member

ContinuingOperations
Member

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
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X duration debit Bijdragen aan de regeling
door de werkgever, netto
verplichting
(actief)
uit
hoofde van toegezegde pen
sioenrechten

X duration debit Bijdragen aan de regeling
door deelnemers aan de re
geling, nettoverplichting (ac
tief) uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten

ContractualCommitments
ForAcquisitionOfIntangi
bleAssets

ContractualCommitments
ForAcquisitionOfProper
tyPlantAndEquipment

ContributionsToPlanByEm
ployerNetDefinedBenefitLi
abilityAsset

ContributionsToPlanByP
lanParticipantsNetDefined
BenefitLiabilityAsset

ContributionsToPlanNet
DefinedBenefitLiabilityAs
set

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De daling (stijging) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde informatieverschaffing:
van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit bijdragen aan 19 141 f
een toegezegdpensioenregeling. [Zie: nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief); toegezegdpen
sioenregelingen [member]]

De daling (stijging) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde informatieverschaffing:
van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit bijdragen aan 19 141 f
een toegezegdpensioenregeling door deelnemers aan de rege
ling. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensi
oenrechten (actief); toegezegdpensioenregelingen [member]]

De daling (stijging) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde informatieverschaffing:
van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit bijdragen aan 19 141 f
een toegezegdpensioenregeling door de werkgever. [Zie: netto
verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief);
toegezegdpensioenregelingen [member]]

Contractuele verbintenissen Het bedrag aan contractuele verbintenissen voor de verwerving informatieverschaffing:
voor de verwerving van ma van materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]
16 74 c
teriële vaste activa

Contractuele verbintenissen Het bedrag aan contractuele verbintenissen voor de verwerving informatieverschaffing:
38 122 e
voor verwerving van imma van immateriële activa.
teriële activa

IAS

IAS

IAS

IAS

IAS

Contractuele investeringsver Het bedrag aan investeringsverplichtingen waarvoor de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
een contract heeft gesloten. [Zie: investeringsverplichtingen]
1 112 c
plichtingen

X duration debit Bijdragen aan de regeling,
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde pen
sioenrechten

X instant credit

Referenties

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen voorbeeld: IFRS 7 B11D d
met betrekking tot contractuele bedragen die moeten worden
uitgewisseld in het kader van een afgeleid financieel instrument
waarvoor brutokasstromen worden uitgewisseld. [Zie: derivaten
[member]]

Documentatielabel

NL

X instant credit

ContractualCapitalCommit X instant credit
ments

ifrs-full

Contractuele bedragen die
moeten worden uitgewisseld
in het kader van een afgeleid
financieel instrument waar
voor brutokasstromen wor
den uitgewisseld

ContractualAmountsTo
X instant credit
BeExchangedInDerivativeFi
nancialInstrumentForW
hichGrossCashFlowsAreEx
changed

Contractverplichtingen [ab
stract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ContractLiabilitiesAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/124
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Aangehouden schuldbewij Het bedrag aan schuldbewijzen die zijn aangehouden door de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit en zijn uitgegeven door een bedrijfsentiteit. [Zie: aange 1 112 c
zen van bedrijven
houden schuldbewijzen]

Leningen aan bedrijfsentitei Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven bedrijfsleningen. gebruikelijke werkwijze: IAS
ten
[Zie: leningen aan bedrijfsentiteiten [member]]
1 112 c

CorporateDebtInstruments X instant debit
Held

CorporateLoans

CorporateLoansMember

CostApproachMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

member

X instant debit

Kostprijsbenadering [mem Dit lid geeft een waarderingstechniek aan die het bedrag weer voorbeeld: IFRS 13 62
ber]
spiegelt dat op dit moment zou zijn vereist om de service
capaciteit van een actief te vervangen (vaak de „vervangwaarde”
genoemd).

Leningen aan bedrijfsentitei Dit lid geeft leningen aan die zijn uitgegeven aan bedrijfsenti gebruikelijke werkwijze: IAS
ten [member]
teiten.
1 112 c, voorbeeld: IFRS 7
IG20C
ingangsdatum
1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7
6

Dit lid geeft een klasse aan van immateriële activa die auteurs voorbeeld: IAS 38 119 e
rechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, ser
vice- en exploitatierechten vertegenwoordigen. [Zie: andere im
materiële activa dan goodwill]

ifrs-full

Auteursrechten, octrooien
en andere industriële-eigen
domsrechten, service- en ex
ploitatierechten [member]

NL

member

CopyrightsPatentsAndO
therIndustrialProperty
RightsServiceAndOpera
tingRightsMember

Auteursrechten, octrooien
en andere industriële-eigen
domsrechten, service- en ex
ploitatierechten

Het bedrag aan immateriële activa die auteursrechten, oc voorbeeld: IAS 38 119 e
trooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en ex
ploitatierechten vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële
activa dan goodwill]

Referenties

ifrs-full

X instant debit

Documentatielabel

CopyrightsPatentsAndO
therIndustrialProperty
RightsServiceAndOpera
tingRights

Bijdragen aan de regeling,
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde pen
sioenrechten [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ContributionsToPlanNet
DefinedBenefitLiabilityAs
setAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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X duration debit Kostprijs van de omzet, voe Het bedrag van de kostprijs van de omzet dat toe te rekenen is gebruikelijke werkwijze: IAS
ding en drank
aan voeding en drank. [Zie: kostprijs van de omzet]
1 85

X duration debit Kostprijs van de omzet, ho Het bedrag van de kostprijs van de omzet dat toe te rekenen is gebruikelijke werkwijze: IAS
aan hotelactiviteiten. [Zie: kostprijs van de omzet]
1 85
telactiviteiten

CostOfSales

CostOfSalesFoodAndBever
age

CostOfSalesHotelOperati
ons

CostOfSalesRoomOccu
pancyServices

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full
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X duration debit Kostprijs van de omzet, ka Het bedrag van de kostprijs van de omzet dat toe te rekenen is gebruikelijke werkwijze: IAS
aan kamerverblijfsdiensten. [Zie: kostprijs van de omzet]
1 85
merverblijfsdiensten

Het bedrag van de kosten die direct of indirect zijn toe te informatieverschaffing: IAS 1
informatieverschaffing:
rekenen aan verkochte goederen of diensten, die kosten om 99,
vatten die voorheen werden opgenomen bij de waardering van IAS 1 103
de voorraad die inmiddels is verkocht, niet-toegerekende indi
recte productiekosten en abnormale productiekosten van voor
raden, maar hier niet toe zijn beperkt.

X duration debit Kostprijs van gekochte ener Het bedrag aan gekochte energie die in de periode is verkocht gebruikelijke werkwijze: IAS
en als last is geboekt.
1 112 c
gie die is verkocht

CostOfPurchasedEnergy
Sold

ifrs-full

NL

X duration debit Kostprijs van de omzet

X duration debit Kostprijs van verkochte han Het bedrag aan handelswaar die in de periode is verkocht en gebruikelijke werkwijze: IAS
delswaar
als last is geboekt.
1 85

Referenties

CostOfMerchandiseSold

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Kostprijs van voorraden die Het bedrag aan voorraden die in de periode als last worden informatieverschaffing: IAS 2
in de periode als last wor geboekt. [Zie: voorraden]
36 d
den geboekt

Elementtype en at
tributen

CostOfInventoriesRecogni
sedAsExpenseDuringPeriod

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/126
29.5.2019

Het land waar de entiteit is opgericht.

informatieverschaffing: IAS 1
138 a
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Land van oprichting

text

IFRS

IFRS

CountryOfIncorporation

ifrs-full

Dit lid geeft de partijen bij de transactie aan die niet de entiteit informatieverschaffing:
zijn. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de 7 B52
as „Tegenpartijen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 B52
tabel vervolledigen.

Land van vestiging [mem Dit lid geeft het land aan waar de entiteit is geregistreerd en informatieverschaffing: IFRS
haar officieel adres of statutaire zetel heeft.
8 33 b, informatieverschaf
ber]
fing: IFRS 8 33 a

ifrs-full

Tegenpartijen [axis]

member

CounterpartiesMember

ifrs-full

axis

CountryOfDomicileMem
ber

CounterpartiesAxis

ifrs-full

Kosten voor de verkrijging Dit lid geeft een categorie aan van activa opgenomen uit voorbeeld: IFRS 15 128 a van contracten met klanten hoofde van de kosten om een contract met klanten te ver ingangsdatum 1.1.2018
[member]
krijgen of te vervullen die de kosten om een contract met
klanten te verkrijgen, vertegenwoordigen. [Zie: opgenomen ac
tiva uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te
verkrijgen of te vervullen]

member

Referenties

Tegenpartijen [member]

CostsToObtainContracts
WithCustomersMember

ifrs-full

Documentatielabel

Gemaakte kosten en opge Het samengevoegde bedrag van de tot dan toe gemaakte kos informatieverschaffing: IFRC
nomen winsten (min opge ten en opgenomen winsten, min opgenomen verliezen, uit 15 21 a - vervaldatum
nomen verliezen)
onderhanden projecten.
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IAS 11 40 a - vervalda
tum 1.1.2018

Label

X instant

Elementtype en at
tributen

NL

member

CostsIncurredAndRecogni
sedProfitsLessRecognised
Losses

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/127

CountryOfIncorporatio
nOrResidenceOfSubsidiary

CreationDateAxis

ifrs-full

ifrs-full

axis

Oprichtingsdatum [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 8
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 28 f i, informatieverschaffing:
tabel vervolledigen.
IAS 8 29 c i, informatiever
schaffing: IAS 8 49 b i

Land van oprichting van een Het land waar een dochteronderneming van de entiteit is opge informatieverschaffing: IAS
dochteronderneming
richt. [Zie: dochterondernemingen [member]]
27 16 b ii, informatiever
schaffing: IAS 27 17 b ii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
12 b, informatieverschaffing:
IFRS 12 19B b

CountryOfIncorporatio
nOrResidenceOfAssociate

ifrs-full

IFRS

Land van oprichting van een Het land waar een joint venture van de entiteit is opgericht. informatieverschaffing: IAS
joint venture
[Zie: joint ventures [member]]
27 16 b ii, informatiever
schaffing: IAS 27 17 b ii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
21 a iii

Land van oprichting van een Het land waar een gezamenlijke bedrijfsactiviteit van de entiteit informatieverschaffing:
gezamenlijke bedrijfsactivi is opgericht. [Zie: gezamenlijke bedrijfsactiviteiten [member]] 12 21 a iii
teit

IAS

text

text

CountryOfIncorporatio
nOfJointVenture

ifrs-full

Referenties

Het land waar de hoofdmoedermaatschappij of een tussen informatieverschaffing:
houdstermaatschappij van de entiteit waarvan de geconsoli 27 16 a
deerde jaarrekening in overeenstemming is met de IFRS en
voor het publiek toegankelijk is opgesteld, is opgericht. [Zie:
geconsolideerd [member]; IFRS [member]]

Documentatielabel

Land van oprichting van een Het land waar een geassocieerde deelneming van de entiteit is informatieverschaffing: IAS
geassocieerde deelneming
opgericht. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]
27 16 b ii, informatiever
schaffing: IAS 27 17 b ii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
21 a iii

text

CountryOfIncorporatio
nOfJointOperation

ifrs-full

Het land van oprichting van
de entiteit waarvan de voor
het publiek toegankelijke ge
consolideerde jaarrekening is
opgesteld

Label

NL

text

text

Elementtype en at
tributen

CountryOfIncorporationO
fEntityWhoseConsolidated
FinancialStatementsHaveB
eenProducedForPublicUse

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/128
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Documentatielabel

Referenties

member

X duration cre Kredietgerelateerde honora Het bedrag aan baten opgenomen uit hoofde van kredietgere gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
ria- en provisiebaten
lateerde honoraria en provisies. [Zie: vergoedings- en provisie 1 112 c
baten]

member

CreditImpairmentOfFinan
cialInstrumentsAxis

CreditImpairmentOfFinan
cialInstrumentsMember

CreditrelatedFeeAndCom
missionIncome

CreditRiskMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag van de blootstelling aan verlies voortvloeiend uit voorbeeld: IFRS 7 IG24 a kredietrisico. [Zie: kredietrisico [member]]
vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 IG25 b - verval
datum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 36 c - vervaldatum
1.1.2018

Kredietrisico [member]

informatieverschaffing: IFRS
7 35H - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35M - ingangs
datum 1.1.2018

Dit lid geeft het risico aan dat de ene partij bij een financieel voorbeeld: IFRS 7 32
instrument haar verplichting niet zal nakomen, waardoor de
andere partij een financieel verlies te verwerken krijgt. [Zie:
financiële instrumenten, klasse [member]]

Kredietwaardigheidsvermin Dit lid geeft alle statussen van kredietwaardigheidsvermindering
dering van financiële instru van financiële instrumenten aan. Een financieel instrument
menten [member]
heeft een verminderde kredietwaardigheid wanneer er zich
één of meer gebeurtenissen hebben voorgedaan die een nega
tief effect hebben op de geschatte toekomstige kasstromen van
dat financiële instrument. Dit vertegenwoordigt tevens de stan
daardwaarde voor de as „Kredietwaardigheidsvermindering van
financiële instrumenten” indien er geen ander lid wordt ge
bruikt.

Kredietwaardigheidsvermin De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
dering van financiële instru of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 35H - ingangsdatum
menten [axis]
tabel vervolledigen.
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35M - ingangs
datum 1.1.2018

Kredietpositie

NL

axis

X instant

nominaal Het nominale bedrag van een kredietderivaat. [Zie: derivaten informatieverschaffing: IFRS
[member]]
7 24G a - ingangsdatum
1.1.2018

CreditExposure

Kredietderivaat,
bedrag

ifrs-full

X instant

CreditDerivativeNominalA
mount

Kredietderivaat, reële waarde De reële waarde van een kredietderivaat. [Zie: gewaardeerd informatieverschaffing: IFRS
7 24G a - ingangsdatum
tegen reële waarde [member]; derivaten [member]]
1.1.2018

Label

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

CreditDerivativeFairValue

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Label

Referenties

X duration

CumulativePreferenceDivi
dendsNotRecognised

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfAssociates

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

De cumulatieve winst (verlies) voorheen opgenomen in de informatieverschaffing: IAS 1
overige onderdelen van het totaalresultaat die voortvloeit uit 82 cb - ingangsdatum
de herclassificatie van financiële activa van de categorie gewaar 1.1.2018
deerd tegen de reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat
naar de categorie gewaardeerd tegen de reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie:
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat; financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies; overige onderdelen van het totaalresultaat]

X duration cre Cumulatieve winst (verlies)
dit
voorheen opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat die voort
vloeit uit de herclassificatie
van financiële activa van de
categorie gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat naar de
categorie gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
winst of verlies

CumulativeGainLossPrevi
ouslyRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAri
singFromReclassificatio
nOfFinancialAssetsOutOf
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIn
toFairValueThroughProfi
tOrLossMeasurementCate
gory

ifrs-full

Cumulatief niet-opgenomen Het cumulatieve bedrag van het niet-opgenomen aandeel in de informatieverschaffing:
aandeel in de verliezen van verliezen van geassocieerde deelnemingen indien de entiteit 12 22 c
geassocieerde deelnemingen haar aandeel in de verliezen niet langer opneemt bij de toe
passing van de vermogensmutatiemethode. [Zie: geassocieerde
deelnemingen [member]; niet-opgenomen aandeel in de ver
liezen van geassocieerde deelnemingen]

IFRS

NL

Cumulatieve preferente divi Het bedrag aan cumulatieve preferente dividenden die nog niet informatieverschaffing: IAS 1
denden die nog niet zijn op zijn opgenomen.
137 b
genomen

De cumulatieve winst (verlies) uit de vervreemding van beleg informatieverschaffing: IFRS
gingen in eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn 7 11B c - ingangsdatum
aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwer 1.1.2018
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem
ber]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

IAS

CumulativeGainLossOnDis X duration cre Cumulatieve winst (verlies)
uit de vervreemding van be
posalOfInvestmentsInEqui dit
tyInstrumentsDesignate
leggingen
in
eigenver
dAsMeasuredAtFairValue
mogensinstrumenten
die
zijn aangewezen als gewaar
ThroughOtherComprehen
siveIncome
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat

De cumulatieve verandering in de reële waarde opgenomen in informatieverschaffing:
winst of verlies bij de verkoop van een vastgoedbelegging uit 40 75 f iv
een pool van activa waarvoor het kostprijsmodel wordt toege
past aan een pool waarvoor het reëlewaardemodel wordt toe
gepast. [Zie: reëlewaardemodel [member]; vastgoedbeleggingen]

Documentatielabel

ifrs-full

X duration cre Cumulatieve verandering in
de reële waarde opgenomen
dit
in winst of verlies bij ver
koop van vastgoedbeleggin
gen tussen een pool van ac
tiva gewaardeerd met toe
passing van diverse model
len

Elementtype en at
tributen

CumulativeChangeInFair
ValueRecognisedInProfi
tOrLossOnSalesOfInvest
mentPropertyBetweenPool
sOfAssetsMeasuredUsing
DifferentModels

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

member

member

X instant debit

X instant credit

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfJointVentu
resTransitionFromProporti
onateConsolidationToEqui
tyMethod

CurrencyRiskMember

CurrencySwapContract
Member

CurrentAccruedExpense
sAndOtherCurrentLiabili
ties

CurrentAccruedIncome

CurrentAdvances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

IFRS

IFRS

[mem Dit lid geeft een valutaswapcontract aan. [Zie: swapcontract gebruikelijke werkwijze: IAS
[member]
1 112 c

Dit lid geeft een type markrisico aan dat het risico vertegen informatieverschaffing:
woordigt dat de reële waarde of toekomstige kasstromen van 7 Definities
een financieel instrument zullen schommelen als gevolg van
wisselkoerswijzigingen. [Zie: financiële instrumenten, klasse
[member]]

Het cumulatieve niet-opgenomen aandeel van de entiteit in de informatieverschaffing:
verliezen van haar joint ventures waarvoor de overgang van 11 C4
proportionele consolidatie naar de vermogensmutatiemethode
is uitgevoerd. [Zie: joint ventures [member]; cumulatief nietopgenomen aandeel in de verliezen van joint ventures]

IFRS

Het bedrag aan actuele toegerekende baten. [Zie: toegerekende gebruikelijke werkwijze: IAS
baten]
1 112 c

Publicatieblad van de Europese Unie

Actuele ontvangen vooruit Het bedrag aan actuele ontvangen betalingen voor in de toe gebruikelijke werkwijze: IAS
betalingen
komst te leveren goederen of te verlenen diensten. [Zie: ont 1 55
vangen vooruitbetalingen]

Actuele toegerekende baten

Kortlopende te betalen las Het bedrag aan kortlopende te betalen lasten en andere kort gebruikelijke werkwijze: IAS
ten en andere kortlopende lopende verplichtingen. [Zie: overlopende posten; andere kort 1 55
verplichtingen
lopende verplichtingen]

Valutaswapcontract
ber]

Valutarisico [member]

Cumulatief niet-opgenomen
aandeel in de verliezen van
joint ventures, overgang van
proportionele consolidatie
naar de vermogensmutatie
methode

Cumulatief niet-opgenomen Het cumulatieve bedrag van het niet-opgenomen aandeel in de informatieverschaffing:
aandeel in de verliezen van verliezen van joint ventures indien de entiteit haar aandeel in 12 22 c
joint ventures
de verliezen niet langer opneemt bij de toepassing van de
vermogensmutatiemethode. [Zie: joint ventures [member];
niet-opgenomen aandeel in de verliezen van joint ventures]

Label

NL

X instant credit

X instant credit

Elementtype en at
tributen

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfJointVentu
res

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/131

CurrentAssets

CurrentAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

CurrentAndDeferredTaxRe
latingToItemsChargedOr
CreditedDirectlyToEquity
Abstract

ifrs-full

Het bedrag aan activa dat de entiteit a) verwacht te realiseren of
voornemens is te verkopen of te verbruiken, in de normale
exploitatiecyclus van de entiteit; b) voornamelijk aanhoudt
met de bedoeling het te verhandelen; c) verwacht binnen twaalf
maanden na de verslagperiode te realiseren; of d) classificeert
als een geldmiddel of kasequivalent (zoals gedefinieerd in IAS
7), tenzij het gebruik van het actief voor ruil of voor afwikke
ling van een verplichting is beperkt gedurende ten minste
twaalf maanden na de verslagperiode. [Zie: activa]

informatieverschaffing: IAS 1
66,
informatieverschaffing:
IFRS 12 B12 b i, voorbeeld:
IFRS 12 B10 b
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Vlottende activa [abstract]

Vlottende activa

NL

Over de verslagperiode ver
schuldigde en verrekenbare
belasting en uitgestelde be
lasting met betrekking tot
bepaalde posten die direct
in het eigen vermogen wor
den verwerkt [abstract]

CurrentAndDeferredTaxRe X duration debit Over de verslagperiode ver
latingToItemsChargedOr
schuldigde en verrekenbare
CreditedDirectlyToEquity
belasting en uitgestelde be
lasting met betrekking tot
bepaalde posten die direct
in het eigen vermogen wor
den verwerkt

ifrs-full

IAS

Actuele agrarische produc Een classificatie van de actuele voorraad die het bedrag aan gebruikelijke werkwijze: IAS
ten
geoogste producten van de biologische activa van de entiteit 2 37
vertegenwoordigt. [Zie: biologische activa; voorraden]

CurrentAgriculturalProduce X instant debit

ifrs-full

De samengevoegde over de verslagperiode verschuldigde en informatieverschaffing:
verrekenbare belasting en uitgestelde belasting die betrekking 12 81 a
hebben op bepaalde posten die direct in het eigen vermogen
worden verwerkt, bijvoorbeeld: a) een aanpassing aan het be
ginsaldo van ingehouden winsten die voortvloeien uit een wij
ziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving die re
troactief wordt toegepast of uit de correctie van een fout; en b)
bedragen die voortvloeien uit de eerste opname van de eigenvermogenscomponent van een samengesteld financieel instru
ment. [Zie: uitgestelde belasting met betrekking tot posten die
direct in het eigen vermogen worden verwerkt; ingehouden
winsten; financiële instrumenten, klasse [member]]

Actuele
vooruitbetalingen Het bedrag aan actuele vooruitbetalingen aan leveranciers alvo gebruikelijke werkwijze: IAS
rens goederen of diensten worden ontvangen.
1 112 c
aan leveranciers

Referenties

X instant debit

Documentatielabel

CurrentAdvancesToSup
pliers

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/132
29.5.2019

Vlottende biologische activa Dit lid geeft vlottende biologische activa aan. [Zie: biologische gebruikelijke werkwijze: IAS
activa]
41 50
[member]

Kortlopende
uitgegeven Het bedrag aan kortlopende uitgegeven obligaties en het kort gebruikelijke werkwijze: IAS
obligaties en het kortlo lopende gedeelte van langlopende uitgegeven obligaties. [Zie: 1 112 c
pende gedeelte van lang uitgegeven obligaties]
lopende uitgegeven obli
gaties

CurrentAssetsRecognisedA X instant debit
sOfAcquisitionDate

X instant debit

member

X instant credit

X instant credit

CurrentBiologicalAssets

CurrentBiologicalAssets
Member

CurrentBondsIssuedAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentBondsIssued

CurrentBorrowingsAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentBorrowings

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan vlottende activa die geen vaste activa zijn of informatieverschaffing: IAS 1
groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd 66
als aangehouden voor verkoop of als aangehouden voor uitke
ring aan eigenaars. [Zie: vlottende activa; groepen activa die
worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop [member]; vaste activa of groepen activa die
worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop; vaste activa of groepen activa die worden afge
stoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor uitke
ring aan eigenaars]

Publicatieblad van de Europese Unie

Kortlopende leningen en het Het bedrag aan kortlopende leningen en het kortlopende ge gebruikelijke werkwijze: IAS
kortlopende gedeelte van deelte van langlopende leningen. [Zie: leningen]
1 55
langlopende leningen

Vlottende biologische activa Het bedrag aan vlottende biologische activa. [Zie: biologische informatieverschaffing: IAS 1
activa]
54 f

NL

Op de overnamedatum op Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor vlottende gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen
voorwaardelijke activa die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: vlot 3 B64 i
tende activa; bedrijfscombinaties [member]]
vlottende activa

Vlottende activa die geen
vaste activa zijn of groepen
activa die worden afgestoten
en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop
of als aangehouden voor
uitkering aan eigenaars

Vlottende activa (verplichtin Het bedrag aan vlottende activa min het bedrag aan kortlo gebruikelijke werkwijze: IAS
gen)
pende verplichtingen.
1 55

ifrs-full

X instant debit

X instant debit

CurrentAssetsOtherTha
nAssetsOrDisposalGroups
ClassifiedAsHeldForSaleO
rAsHeldForDistribution
ToOwners

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

CurrentAssetsLiabilities

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
L 143/133

X instant debit

X instant debit

X instant credit

CurrentCommercialPaper
sIssuedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentCommerci
alPapersIssued

CurrentContractAssets

CurrentContractLiabilities

CurrentCrudeOil

CurrentDebtInstrumentsIs
sued

CurrentDepositsFromCus
tomers

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

uitgegeven Het bedrag aan kortlopende uitgegeven schuldbewijzen. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
uitgegeven schuldbewijzen]
1 55

Een classificatie van de actuele voorraad die het bedrag aan gebruikelijke werkwijze: IAS
ongeraffineerde, onbewerkte olie vertegenwoordigt. [Zie: voor 2 37
raden]

Kortlopende deposito's van Het bedrag aan kortlopende deposito's van klanten. [Zie: de gebruikelijke werkwijze: IAS
posito's van klanten]
1 55
klanten

Kortlopende
schuldbewijzen

Het bedrag aan vlottende contractactiva. [Zie: contractactiva] informatieverschaffing: IFRS
15 105 - ingangsdatum
1.1.2018

contractver Het bedrag aan kortlopende contractverplichtingen. [Zie: con informatieverschaffing: IFRS
tractverplichtingen]
15 105 - ingangsdatum
1.1.2018

Actuele ruwe olie

Kortlopende
plichtingen

Vlottende contractactiva

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant credit

Documentatielabel

Kortlopend uitgegeven com Het bedrag aan kortlopend uitgegeven commercial paper en gebruikelijke werkwijze: IAS
mercial paper en het kortlo het kortlopende gedeelte van langlopende uitgegeven commer 1 112 c
pende gedeelte van lang cial paper. [Zie: uitgegeven commercial paper]
lopend uitgegeven commer
cial paper

Kortlopende leningen en het
kortlopende gedeelte van
langlopende leningen, per
type [abstract]

Kortlopende leningen en het
kortlopende gedeelte van
langlopende leningen [ab
stract]

Label

NL

X instant credit

X instant credit

CurrentBorrowingsAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentBorrowingsByTypeAb
stract

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

CurrentBorrowingsAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentBorrowingsAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/134
29.5.2019

Actuele schatting van toe
komstige kasuitstromen die
moeten worden betaald om
een verplichting na te ko
men, significante niet-waar
neembare inputs, activa

Actuele schatting van toe
komstige kasuitstromen die
moeten worden betaald om
een verplichting na te ko
men, significante niet-waar
neembare inputs, eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit

Actuele schatting van toe
komstige kasuitstromen die
moeten worden betaald om
een verplichting na te ko
men, significante niet-waar
neembare inputs, verplich
tingen

X duration

X duration

CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidTo
FulfilObligationSignifican
tUnobservableInputsAssets

CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidTo
FulfilObligationSignifican
tUnobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

X duration
CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidTo
FulfilObligationSignifican
tUnobservableInputsLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Een actuele schatting met behulp van de eigen gegevens van de voorbeeld: IFRS 13 B36 d
entiteit over de toekomstige kasuitstromen die moeten worden
betaald om een verplichting na te komen als er geen redelijk
beschikbare informatie is die aangeeft dat marktdeelnemers
zouden uitgaan van andere veronderstellingen. Dit wordt ge
bruikt als een significante niet-waarneembare input van niveau
3 voor verplichtingen. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërar
chie [member]]

Een actuele schatting met behulp van de eigen gegevens van de voorbeeld: IFRS 13 B36 d
entiteit over de toekomstige kasuitstromen die moeten worden
betaald om een verplichting na te komen als er geen redelijk
beschikbare informatie is die aangeeft dat marktdeelnemers
zouden uitgaan van andere veronderstellingen. Dit wordt ge
bruikt als een significante niet-waarneembare input van niveau
3 voor eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: ei
genvermogensinstrumenten van een entiteit [member]; niveau
3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

NL

Een actuele schatting met behulp van de eigen gegevens van de voorbeeld: IFRS 13 B36 d
entiteit over de toekomstige kasuitstromen die moeten worden
betaald om een verplichting na te komen als er geen redelijk
beschikbare informatie is die aangeeft dat marktdeelnemers
zouden uitgaan van andere veronderstellingen. Dit wordt ge
bruikt als een significante niet-waarneembare input van niveau
3 voor activa. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [mem
ber]]

Het bedrag aan actuele dividendbetalingen. [Zie: dividendbeta gebruikelijke werkwijze: IAS
lingen]
1 55

Actuele dividendbetalingen

X instant credit

ifrs-full

CurrentDividendPayables

CurrentDerivativeFinancia
lAssets

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Kortlopende afgeleide finan Het bedrag aan kortlopende afgeleide financiële verplichtingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
ciële verplichtingen
[Zie: afgeleide financiële verplichtingen]
1 55

Documentatielabel

X instant credit

Label

CurrentDerivativeFinancial
Liabilities

Elementtype en at
tributen

Vlottende afgeleide financi Het bedrag aan vlottende afgeleide financiële activa. [Zie: afge gebruikelijke werkwijze: IAS
leide financiële activa]
1 55
ële activa

Elementnaam/rol URI

X instant debit

Prefix

29.5.2019
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CurrentFinancialAssets

CurrentFinancialAssetsAtA X instant debit
mortisedCost

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAb
stract

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

X instant debit

Het bedrag aan vlottende financiële activa. [Zie: financiële ac informatieverschaffing:
tiva]
7 25

IFRS

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat [abstract]

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing:
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 7 8 a
of verlies. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies]

IFRS

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 7 8 h - ingangsdatum
overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: financiële ac 1.1.2018
tiva gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat]

Vlottende financiële activa Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
gewaardeerd tegen geamorti geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële activa gewaardeerd 7 8 f - ingangsdatum
seerde kostprijs
tegen geamortiseerde kostprijs]
1.1.2018

Vlottende financiële activa

NL

X instant debit

Actuele vorderingen in het Het bedrag aan actuele vorderingen in het kader van financiële gebruikelijke werkwijze: IAS
leases [Zie: vorderingen in het kader van financiële leases]
1 55
kader van financiële leases

CurrentFinanceLeaseRecei
vables

ifrs-full

accijnsbelasting Het bedrag aan actuele accijnsbelastingschulden. [Zie: accijns gebruikelijke werkwijze: IAS
belastingschulden]
1 78

Referenties

X instant debit

CurrentFinanceLeaseLiabili
ties

ifrs-full

Actuele
schulden

Documentatielabel

Kortlopende verplichtingen Het bedrag aan kortlopende verplichtingen in het kader van gebruikelijke werkwijze: IAS
in het kader van financiële financiële leases. [Zie: verplichtingen in het kader van financiële 1 55 - vervaldatum 1.1.2019
leases
leases]

X instant credit

CurrentExciseTaxPayables

ifrs-full

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/136
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29.5.2019

X instant debit

X instant debit

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMandatorilyMeasure
dAtFairValue

CurrentFinancialAssetsA
vailableforsale

CurrentFinancialAssetsMea X instant debit
suredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 7 8 h - ingangsdatum
overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: financiële ac 1.1.2018
tiva gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat]

Voor verkoop beschikbare Het bedrag aan voor verkoop beschikbare vlottende financiële informatieverschaffing: IFRS
vlottende financiële activa
activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa; vlot 7 8 d - vervaldatum
1.1.2018
tende financiële activa]

Het bedrag aan vlottende financiële activa verplicht gewaar informatieverschaffing: IFRS
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 a - ingangsdatum
ringen in winst of verlies in overeenstemming met IFRS 9. [Zie: 1.1.2018
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies, verplicht
gewaardeerd tegen reële waarde]

IFRS

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55, informatieverschaffing:
IFRS 7 8 a - vervaldatum
1.1.2018

Referenties

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing:
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 7 8 a
of verlies, die als dusdanig waren aangewezen bij de eerste
opname of later. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij de eerste opname of later]

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehou
den. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, geclas
sificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden]

Documentatielabel

NL

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, verplicht ge
waardeerd
tegen
reële
waarde

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, aangewezen
bij de eerste opname of later

X instant debit

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitial
Recognition

ifrs-full

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies [abstract]

Label

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, geclassifi
ceerd als voor handelsdoel
einden aangehouden

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldFor
Trading

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

X instant debit

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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L 143/137

X instant credit

X instant debit

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossClassifiedAsHeld
ForTrading

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponI
nitialRecognition

CurrentFoodAndBeverage

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

IFRS

IFRS

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan voe gebruikelijke werkwijze: IAS
2 37
ding en drank vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen gewaar informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 e
ringen in winst of verlies, die als dusdanig waren aangewezen
bij de eerste opname of later. [Zie: financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies, aangewezen bij de eerste
opname of later]

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen gewaar informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 e
ringen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoel
einden aangehouden. [Zie: financiële verplichtingen gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies; kortlopende financiële verplichtin
gen]

Publicatieblad van de Europese Unie

Actuele voeding en drank

Kortlopende financiële ver
plichtingen gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies,
aangewezen bij de eerste op
name of later

Kortlopende financiële ver
plichtingen gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies,
geclassificeerd als voor han
delsdoeleinden aangehouden

NL

Kortlopende financiële ver
plichtingen gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
[abstract]

IFRS

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen gewaar informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 e
ringen in winst of verlies. [Zie: financiële verplichtingen ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies]

ifrs-full

Kortlopende financiële ver
plichtingen gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

ifrs-full

X instant credit

Kortlopende financiële ver Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen tegen informatieverschaffing: IFRS
plichtingen gewaardeerd te geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële verplichtingen gewaar 7 8 f - vervaldatum
gen geamortiseerde kostprijs deerd tegen geamortiseerde kostprijs]
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 8 g - ingangs
datum 1.1.2018

X instant credit

CurrentFinancialLiabilitie
sAtAmortisedCost

ifrs-full

IFRS

Kortlopende financiële ver Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen. [Zie: fi informatieverschaffing:
plichtingen
nanciële verplichtingen]
7 25

X instant credit

Referenties

CurrentFinancialLiabilities

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/138
29.5.2019

X instant debit

X instant credit

CurrentHeldtomaturityIn
vestments

CurrentInterestPayable

CurrentInterestReceivable

CurrentInventoriesArising
FromExtractiveActivities
Abstract

CurrentInventoriesHeldFor
Sale

CurrentInventoriesInTran
sit

CurrentInvestments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan actuele overheidssubsidies die in het overzicht gebruikelijke werkwijze: IAS
van de financiële positie zijn opgenomen als uitgestelde baten. 1 55
[Zie: overheid [member]; uitgestelde baten; overheidssubsidies]

Het bedrag aan actuele te ontvangen rente. [Zie: te ontvangen gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
rente]

Het bedrag aan actuele te betalen rente. [Zie: betaalde rente] gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

Kortlopende beleggingen

Het bedrag aan kortlopende beleggingen.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55

Actuele voorraden in transit Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan voor gebruikelijke werkwijze: IAS
2 37
raden in transit vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]

Voor verkoop aangehouden Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag vertegen gebruikelijke werkwijze: IAS
woordigt van voor verkoop aangehouden voorraden in het 2 37
actuele voorraden
kader van de normale bedrijfsvoering. [Zie: voorraden]

Actuele
voorraden
die
voortvloeien uit winnings
activiteiten [abstract]

Actuele te ontvangen rente

Actuele te betalen rente

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

X instant debit

X instant debit

Referenties

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan brand gebruikelijke werkwijze: IAS
stof vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]
2 37

Documentatielabel

Kortlopende tot einde loop Het bedrag aan kortlopende tot einde looptijd aangehouden informatieverschaffing: IFRS
tijd aangehouden beleggin beleggingen. [Zie: tot einde looptijd aangehouden beleggingen] 7 8 b - vervaldatum 1.1.2018
gen

Actuele overheidssubsidies

Actuele brandstof

Label

NL

X instant debit

X instant credit

CurrentGovernmentGrants

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

CurrentFuel

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/139

X instant credit

Publicatieblad van de Europese Unie

Kortlopende ontvangen le Het bedrag aan kortlopende ontvangen leningen en het kort gebruikelijke werkwijze: IAS
ningen en langlopende ont lopende gedeelte van langlopende ontvangen leningen. [Zie: 1 112 c
vangen leningen
ontvangen leningen]

leningen

CurrentLoansReceivedAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentLoansReceived

ifrs-full

Kortlopende
vorderingen

en Het bedrag aan kortlopende leningen en vorderingen. [Zie: informatieverschaffing: IFRS
leningen en vorderingen]
7 8 c - vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

X instant debit

CurrentLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
69,
informatieverschaffing:
IFRS 12 B12 b iii, voorbeeld:
IFRS 12 B10 b

Het bedrag aan kortlopende verplichtingen die geen verplich informatieverschaffing: IAS 1
tingen zijn die deel uitmaken van groepen activa die worden 69
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop. [Zie: kortlopende verplichtingen; groepen activa die wor
den afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van groe
pen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop]

Het bedrag aan verplichtingen die: a) de entiteit verwacht in de
normale exploitatiecyclus van de entiteit af te wikkelen; b) de
entiteit voornamelijk aanhoudt met de bedoeling deze te ver
handelen; c) binnen twaalf maanden na de verslagperiode moe
ten worden afgewikkeld; of d) de entiteit geen onvoorwaarde
lijk recht geeft om de afwikkeling met ten minste twaalf maan
den na de verslagperiode uit te stellen.

CurrentLoansAndReceiva
bles

CurrentLiabilitiesOther
ThanLiabilitiesIncludedIn
DisposalGroupsClassifie
dAsHeldForSale

ifrs-full

Kortlopende verplichtingen
[abstract]

Kortlopende verplichtingen

leaseverplich Het bedrag aan kortlopende leaseverplichtingen. [Zie: leasever informatieverschaffing: IFRS
plichtingen]
16 47 b - ingangsdatum
1.1.2019

Op de overnamedatum op Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor kortlo gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen kortlopende ver pende verplichtingen die zijn overgenomen in een bedrijfscom 3 B64 i
plichtingen
binatie. [Zie: kortlopende verplichtingen; bedrijfscombinaties
[member]]

CurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

X instant credit

Kortlopende
tingen

Referenties

Het bedrag aan kortlopende beleggingen in eigenvermogens informatieverschaffing: IFRS
instrumenten die door de entiteit zijn aangewezen als gewaar 7 8 h - ingangsdatum
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 1.1.2018
ringen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie:
beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die zijn aange
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat]

Documentatielabel

X instant credit

CurrentLiabilities

ifrs-full

X instant credit

Kortlopende beleggingen in
eigenvermogensinstrumen
ten die zijn aangewezen als
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Label

Kortlopende verplichtingen
die geen verplichtingen zijn
die deel uitmaken van groe
pen activa die worden afge
stoten en die zijn geclassifi
ceerd als aangehouden voor
verkoop

CurrentLeaseLiabilities

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

NL

X instant credit

CurrentInvestmentsInEqui
tyInstrumentsDesignate
dAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/140
29.5.2019

Kortlopende uitgegeven
tes en schuldpapier en
kortlopende gedeelte
langlopende uitgegeven
tes en schuldpapier

CurrentNoncashAssetsPled X instant debit
gedAsCollateralForWhich
TransfereeHasRightByCon
tractOrCustomToSellOrRe
pledgeCollateral

CurrentNotesAndDebentu X instant credit
resIssuedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentNotesAnd
DebenturesIssued

CurrentOreStockpiles

CurrentPackagingAndSto
rageMaterials

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan vlottende tot zekerheid strekkende activa in
natura (zoals schuldbewijzen of eigenvermogensinstrumenten)
die aan een verkrijger zijn verstrekt, waarvoor de verkrijger op
grond van een overeenkomst of gebruikelijke praktijk het recht
heeft om de zekerheden te verkopen of als zekerheid aan
derden te verstrekken.

informatieverschaffing: IAS
39 37 a - vervaldatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 9 3.2.23 a - in
gangsdatum 1.1.2018

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag van een gebruikelijke werkwijze: IAS
natuurlijk voorkomend koolwaterstofgasmengsel vertegen 2 37
woordigt. [Zie: voorraden]

voorbeeld: IFRS 7 IG20D ingangsdatum 1.1.2018, ge
bruikelijke werkwijze: IFRS 7
37 - vervaldatum 1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35N - in
gangsdatum 1.1.2018

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan erts gebruikelijke werkwijze: IAS
voorraden vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]
2 37

Actueel verpakkings- en op Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan ver gebruikelijke werkwijze: IAS
slagmateriaal
pakkings- en opslagmateriaal vertegenwoordigt. [Zie: voor 2 37
raden]

Actuele ertsvoorraden

Actueel aardgas

Dit lid geeft een actueel tijdsinterval aan.

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

X instant debit

X instant debit

Referenties

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan grond- gebruikelijke werkwijze: IAS
en hulpstoffen vertegenwoordigt die moeten worden verbruikt 2 37
in het kader van het productieproces of de verrichting van
diensten. [Zie: voorraden]

Documentatielabel

NL

no Het bedrag aan kortlopende uitgegeven notes en schuldpapier gebruikelijke werkwijze: IAS
het en het kortlopende gedeelte van langlopende uitgegeven notes 1 112 c
van en schuldpapier. [Zie: uitgegeven notes en schuldpapier]
no

Vlottende activa in natura
gebruikt als zekerheid waar
voor de verkrijger op grond
van een overeenkomst of
gebruikelijke praktijk het
recht heeft om de zekerhe
den te verkopen of als ze
kerheid aan derden te ver
strekken

CurrentNaturalGas

Actueel [member]

ifrs-full

member

CurrentMember

Actuele grond- en hulpstof
fen die moeten worden ver
bruikt in het kader van het
productieproces of de ver
richting van diensten

Label

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

CurrentMaterialsAndSup
pliesToBeConsumedInPro
ductionProcessOrRende
ringServices

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/141

Actuele aardolie- en petro Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan pro gebruikelijke werkwijze: IAS
chemische producten
ducten afgeleid van ruwe olie en aardgas vertegenwoordigt. 2 37
[Zie: actuele ruwe olie; actueel aardgas]

van Het kortlopend gedeelte van langlopende leningen. [Zie: lenin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen]
1 55

X instant debit

X instant credit

X instant debit

X instant debit

CurrentPetroleumAndPe
trochemicalProducts

CurrentPortionOfLong
termBorrowings

CurrentPrepaidExpenses

CurrentPrepayments

CurrentPrepaymentsAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan actuele vooruitbetalingen. [Zie: vooruitbetalin voorbeeld: IAS 1 78 b
gen]

Publicatieblad van de Europese Unie

Actuele
vooruitbetalingen
[abstract]

Actuele vooruitbetalingen

Actuele vooruitbetaalde las Het bedrag opgenomen als een vlottend actief voor uitgaven gebruikelijke werkwijze: IAS
die zijn gemaakt voorafgaand aan de periode waarin het eco 1 112 c
ten
nomisch voordeel wordt gerealiseerd.

NL

Kortlopend gedeelte
langlopende leningen

Het bedrag aan kortlopende schulden uit hoofde van sociale gebruikelijke werkwijze: IAS
zekerheid en belastingen die geen winstbelastingen zijn. [Zie: 1 78
schulden uit hoofde van sociale zekerheid en belastingen die
geen winstbelastingen zijn]

ifrs-full

Kortlopende schulden uit
hoofde van sociale zekerheid
en belastingen die geen
winstbelastingen zijn

X instant credit

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocial
SecurityAndTaxesOther
ThanIncomeTax

CurrentPayablesForPurcha
seOfEnergy

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Kortlopende schulden voor Het bedrag aan kortlopende schulden voor de aankoop van gebruikelijke werkwijze: IAS
de aankoop van vaste activa vaste activa. [Zie: schulden voor de aankoop van vaste activa] 1 78

Documentatielabel

X instant credit

Label

CurrentPayablesForPurcha
seOfNoncurrentAssets

Elementtype en at
tributen

Kortlopende schulden voor Het bedrag aan kortlopende schulden voor de aankoop van gebruikelijke werkwijze: IAS
energie. [Zie: schulden voor de aankoop van energie]
1 78
de aankoop van energie

Elementnaam/rol URI

X instant credit

Prefix

L 143/142
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

CurrentProgrammingAssets X instant debit

CurrentProvisions

CurrentProvisionsAbstract

CurrentProvisionsForEm
ployeeBenefits

CurrentRawMaterialsAnd
CurrentProductionSupplies

CurrentRawMaterialsAnd
CurrentProductionSup
pliesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

X instant credit

X instant credit

voorzieningen

Het bedrag aan vlottende voorzieningen. [Zie: voorzieningen] informatieverschaffing: IAS 1
54 l

Publicatieblad van de Europese Unie

Actuele grondstoffen en ac
tuele
productievoorraden
[abstract]

Actuele grondstoffen en ac Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag van actuele gebruikelijke werkwijze: IAS
grondstoffen en actuele productievoorraden vertegenwoordigt. 2 37
tuele productievoorraden
[Zie: actuele productievoorraden; actuele grondstoffen]

Vlottende
voorzieningen Het bedrag aan vlottende voorzieningen voor personeelsbelo informatieverschaffing: IAS 1
ningen. [Zie: voorzieningen voor personeelsbeloningen]
78 d
voor personeelsbeloningen

Vlottende
[abstract]

Vlottende voorzieningen

NL

Vlottende programmerings Het bedrag aan vlottende programmeringsactiva. [Zie: pro gebruikelijke werkwijze: IAS
activa
grammeringsactiva]
1 55

Actuele vooruitbetalingen en Het bedrag aan actuele vooruitbetalingen en andere vlottende gebruikelijke werkwijze: IAS
activa. [Zie: andere vlottende activa; actuele vooruitbetalingen] 1 55
andere vlottende activa

CurrentPrepaymentsAndO
therCurrentAssets

ifrs-full

X instant debit

Actuele vooruitbetalingen en
toegerekende baten [ab
stract]

CurrentPrepaymentsAnd
CurrentAccruedIncomeAb
stract

Actuele vooruitbetalingen en Het bedrag aan actuele vooruitbetalingen en actuele toegere gebruikelijke werkwijze: IAS
kende baten. [Zie: vooruitbetalingen; toegerekende baten]
1 112 c
toegerekende baten

Label

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

CurrentPrepaymentsAnd
CurrentAccruedIncome

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/143

Documentatielabel

Referenties

Kortlopende vorderingen uit Het bedrag aan kortlopende vorderingen uit hoofde van de gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van de verhuur van verhuur van eigendommen. [Zie: vorderingen uit hoofde van 1 78 b
eigendommen
verhuur van eigendommen]
Kortlopende vorderingen uit Het bedrag aan kortlopende vorderingen uit hoofde van de gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van de verkoop van verkoop van eigendommen. [Zie: vorderingen uit hoofde van 1 78 b
eigendommen
de verkoop van eigendommen]
Kortlopende vorderingen uit Het bedrag aan kortlopende vorderingen uit hoofde van belas gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van belastingen die tingen die geen winstbelasting zijn. [Zie: vorderingen uit 1 78 b
geen winstbelasting zijn
hoofde van belastingen die geen winstbelasting zijn]
Vlottend nettoactief uit Het bedrag van het vlottend nettoactief uit hoofde van toege gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van toegezegde pen zegde pensioenrechten. [Zie: nettoactief uit hoofde van toege 1 55
sioenrechten
zegde pensioenrechten]

X instant debit

X instant debit

CurrentReceivablesFromS
aleOfProperties

CurrentReceivablesFrom
X instant debit
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant debit

CurrentReceivablesFrom
RentalOfProperties

CurrentRecognisedAssets
DefinedBenefitPlan

CurrentRecognisedLiabili
tiesDefinedBenefitPlan

CurrentRefundsProvision

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Actuele terugbetalingsvoor Het bedrag van de actuele terugbetalingsvoorziening. [Zie: te voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
ziening
rugbetalingsvoorziening]
4 Terugbetalingsbeleid, voor
beeld: IAS 37 87
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X instant credit

Kortlopende nettoverplich Het bedrag van de kortlopende nettoverplichting uit hoofde gebruikelijke werkwijze: IAS
ting uit hoofde van toege van toegezegde pensioenrechten. [Zie: nettoverplichting uit 1 55
zegde pensioenrechten
hoofde van toegezegde pensioenrechten]

NL

X instant credit

Kortlopende vorderingen uit Het bedrag aan kortlopende vorderingen uit hoofde van con informatieverschaffing: IFRS
hoofde van contracten met tracten met klanten. [Zie: vorderingen uit hoofde van contrac 15 105 - ingangsdatum
klanten
ten met klanten]
1.1.2018

X instant debit

CurrentReceivablesFrom
ContractsWithCustomers

ifrs-full

Kortlopende vorderingen op Het bedrag aan kortlopende vorderingen op joint ventures. gebruikelijke werkwijze: IAS
joint ventures
[Zie: joint ventures [member]]
1 78 b

X instant debit

CurrentReceivablesDue
FromJointVentures

Kortlopende vorderingen op Het bedrag aan kortlopende vorderingen op geassocieerde deel gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78 b
geassocieerde deelnemingen nemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]

Label

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

CurrentReceivablesDueFro
mAssociates

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/144
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

CurrentTaxAssets

CurrentTaxAssetsCurrent

CurrentTaxAssetsNoncur
rent

CurrentTaxExpenseIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

belastingvorderin De overschrijding van het bedrag betaald voor verschuldigde en informatieverschaffing: IAS 1
verrekenbare belasting over de verslagperiode en voorgaande 54 n
perioden dat voor deze perioden is verschuldigd. Over de ver
slagperiode verschuldigde en verrekenbare belasting is het be
drag van verschuldigde (terug te vorderen) winstbelastingen
met betrekking tot de fiscale winst (het fiscaal verlies) over
een periode.

Actuele belastingvorderin Het niet-actuele bedrag aan actuele belastingvorderingen. [Zie: informatieverschaffing: IAS 1
actuele belastingvorderingen]
54 n
gen, niet-actueel

Actuele belastingvorderin Het actuele bedrag aan actuele belastingvorderingen. [Zie: ac informatieverschaffing: IAS 1
tuele belastingvorderingen]
54 n
gen, actueel

Actuele
gen

X duration debit Over de verslagperiode ver Het bedrag aan verschuldigde (terug te vorderen) winstbelastin voorbeeld: IAS 12 80 a
schuldigde
belastinglasten gen met betrekking tot de fiscale winst (het fiscaal verlies) over
(verrekenbare belastingba een periode.
ten)

X instant debit

X instant debit

X instant debit

IAS

CurrentServiceCostNetDefi X duration cre Aan het dienstjaar toegere
dit
kende pensioenkosten, net
nedBenefitLiabilityAsset
toverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde pen
sioenrechten

ifrs-full

NL

De stijging (daling) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde informatieverschaffing:
van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit het dienst 19 141 a
verband van de werknemer in de lopende periode. [Zie: netto
verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (ac
tief)]

Het bedrag aan kortlopende gewaarborgde ontvangen bank gebruikelijke werkwijze: IAS
leningen en het kortlopende gedeelte van langlopende ontvan 1 112 c
gen bankleningen. [Zie: gewaarborgde ontvangen banklenin
gen]

CurrentSecuredBankLoans X instant credit
ReceivedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentSecured
BankLoansReceived

ifrs-full

Kortlopende gewaarborgde
ontvangen bankleningen en
het kortlopende gedeelte
van langlopende gewaar
borgde ontvangen bank
leningen

Actuele ingehouden betalin Het bedrag aan actuele ingehouden betalingen. [Zie: ingehou gebruikelijke werkwijze: IAS
den betalingen]
1 78
gen

X instant credit

CurrentRetentionPayables

Vlottende aan restricties on Het bedrag aan vlottende aan restricties onderhevige geldmid gebruikelijke werkwijze: IAS
derhevige geldmiddelen en delen en kasequivalenten. [Zie: aan restricties onderhevige geld 1 55
kasequivalenten
middelen en kasequivalenten]

Label

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

CurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/145

X instant credit

X instant credit

X duration debit Over de verslagperiode ver
schuldigde en verrekenbare
belasting met betrekking
tot posten die direct in het
eigen vermogen worden ver
werkt

X instant debit

CurrentTaxLiabilitiesCur
rent

CurrentTaxLiabilitiesNon
current

CurrentTaxRelatingToItem
sChargedOrCreditedDirect
lyToEquity

CurrentTradeReceivables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

CurrentTaxLiabilities

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan over de verslagperiode verschuldigde belasting gebruikelijke werkwijze: IAS
lasten (verrekenbare belastingbaten) en aanpassingen voor uit 12 80
gestelde belastingen van voorgaande perioden. [Zie: over de
verslagperiode verschuldigde belastinglasten (verrekenbare be
lastingbaten); aanpassingen voor verschuldigde belastinglasten
(verrekenbare belastingbaten) van voorgaande perioden]

Documentatielabel

handelsvorde Het bedrag aan kortlopende handelsvorderingen. [Zie: handels voorbeeld: IAS 1 78 b, voor
vorderingen]
beeld: IAS 1 68

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

Kortlopende
ringen

Het bedrag aan over de verslagperiode verschuldigde en ver informatieverschaffing:
rekenbare belastingen die betrekking hebben op bepaalde pos 12 81 a
ten die direct in het eigen vermogen worden verwerkt, bijvoor
beeld: a) een aanpassing aan het beginsaldo van ingehouden
winsten die voortvloeien uit een wijziging in de grondslagen
voor financiële verslaggeving die retroactief wordt toegepast of
uit de correctie van een fout; en b) bedragen die voortvloeien
uit de eerste opname van de eigen-vermogenscomponent van
een samengesteld financieel instrument. [Zie: ingehouden win
sten; financiële instrumenten, klasse [member]]

Actuele belastingverplichtin Het niet-actuele bedrag aan actuele belastingverplichtingen. informatieverschaffing: IAS 1
gen, niet-actueel
[Zie: actuele belastingverplichtingen]
54 n

Actuele belastingverplichtin Het actuele bedrag aan actuele belastingverplichtingen. [Zie: informatieverschaffing: IAS 1
actuele belastingverplichtingen]
54 n
gen, actueel

NL

Actuele belastingverplichtin Het bedrag van de verschuldigde nog niet betaalde belasting informatieverschaffing: IAS 1
voor huidige en voorgaande perioden. Over de verslagperiode 54 n
gen
verschuldigde en verrekenbare belasting is het bedrag van ver
schuldigde (terug te vorderen) winstbelastingen met betrekking
tot de fiscale winst (het fiscaal verlies) over een periode.

Over de verslagperiode ver
schuldigde
belastinglasten
(verrekenbare belastingba
ten) en aanpassingen voor
uitgestelde belastingen van
voorgaande perioden [ab
stract]

CurrentTaxExpenseIncome
AndAdjustmentsForCur
rentTaxOfPriorPeriodsAb
stract

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

CurrentTaxExpenseIncome X duration debit Over de verslagperiode ver
AndAdjustmentsForCur
schuldigde
belastinglasten
rentTaxOfPriorPeriods
(verrekenbare belastingba
ten) en aanpassingen voor
verschuldigde en verreken
bare belasting van voor
gaande perioden

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/146
29.5.2019

member

X instant debit

CustomerrelatedIntangible
AssetsMember

CustomerrelatedIntangible
AssetsRecognisedAsOfAc
quisitionDate

DateAsAtWhichEntityP
lansToApplyNewIFRSIniti
ally

DateByWhichApplicatio
nOfNewIFRSIsRequired

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78

Het bedrag aan actuele btw-vorderingen. [Zie: btw-vorderin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen]
1 78 b

Het bedrag aan actuele btw-schulden. [Zie: btw-schulden]

Datum waartegen de toepas De datum waartegen de entiteit is vereist om een nieuwe IFRS voorbeeld: IAS 8 31 c
sing van een nieuwe IFRS die is uitgegeven maar nog niet in werking is, voor het eerst
wordt vereist
toe te passen.

Datum waarop de entiteit De datum waarop de entiteit voornemens is om een nieuwe voorbeeld: IAS 8 31 d
voornemens is een nieuwe IFRS die is uitgegeven maar nog niet in werking is, voor het
IFRS voor het eerst toe te eerst toe te passen.
passen

Op de overnamedatum op Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor klantgere gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen klantgerelateerde lateerde immateriële activa die zijn verworven in een bedrijfs 3 B64 i
immateriële activa
combinatie. [Zie: klantgerelateerde immateriële activa [mem
ber]; bedrijfscombinaties [member]]
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yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

Actuele btw-vorderingen

X instant debit

CurrentValueAddedTaxRe
ceivables

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan kortlopende niet-gewaarborgde ontvangen gebruikelijke werkwijze: IAS
bankleningen en het kortlopende gedeelte van langlopende 1 112 c
niet-gewaarborgde ontvangen bankleningen. [Zie: niet-gewaar
borgde ontvangen bankleningen]

Documentatielabel

NL

Klantgerelateerde immateri Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die activa gebruikelijke werkwijze: IAS
ële activa [member]
met betrekking tot klanten vertegenwoordigen. Deze activa 38 119
kunnen klantenlijsten, order- of productieachterstand, klanten
contracten en gerelateerde klantenrelaties alsook niet-contrac
tuele klantenrelaties bevatten.

Actuele btw-schulden

X instant credit

CurrentValueAddedTax
Payables

ifrs-full

Kortlopende
niet-gewaar
borgde ontvangen bank
leningen en het kortlopende
gedeelte van langlopende
niet-gewaarborgde ontvan
gen bankleningen

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

CurrentUnsecuredBankLo
ansReceivedAndCurrent
PortionOfNoncurrentUnse
curedBankLoansReceived

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/147

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

text

DateOfAuthorisationForIs
sueOfFinancialState
ments2013

DateOfEndOfReportingPe
riod2013

DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatements
OfAssociate

DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatements
OfJointVenture2013

DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatements
OfSubsidiary

DateOfGrantOfSharebased
PaymentArrangement

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

DateOfAcquisition2013

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

DatedSubordinatedLiabili
ties

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

IFRS

IFRS

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Toekenningsdatum van op De datum waarop op aandelen gebaseerde betalingsovereen voorbeeld: IFRS 2 IG23,
aandelen gebaseerde beta komsten worden toegekend. [Zie: op aandelen gebaseerde be voorbeeld: IFRS 2 45 a
lingsovereenkomst
talingsovereenkomsten [member]]

Einddatum van de verslagpe De datum van het einde van de verslagperiode van de jaar informatieverschaffing:
12 11 a
riode van de jaarrekening rekening van een dochteronderneming.
van
een
dochteronder
neming

Einddatum van de verslagpe De datum van het einde van de verslagperiode van de jaar informatieverschaffing:
12 22 b i
riode van de jaarrekening rekening van een joint venture.
van een joint venture

Einddatum van de verslagpe De datum van het einde van de verslagperiode van de jaar informatieverschaffing:
riode van de jaarrekening rekening van een geassocieerde deelneming.
12 22 b i
van geassocieerde deel
neming

informatieverschaffing: IAS 1
51 c

IAS

Datum van goedkeuring De datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor informatieverschaffing:
voor publicatie van jaarreke publicatie.
10 17
ning

NL

Einddatum van de verslagpe De datum van het einde van de verslagperiode.
riode

IFRS

De datum waarop de overnemende partij zeggenschap verkrijgt informatieverschaffing:
over de overgenomen partij in een bedrijfscombinatie.
3 B64 b

Overnamedatum

Gedateerde
achtergestelde Het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen die een gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen
specifieke terugbetalingsdatum hebben. [Zie: achtergestelde ver 1 112 c
plichtingen]

Label

L 143/148
29.5.2019

DebtInstrumentsHeld

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

member

X duration cre Daling door oogst, biologi De daling van biologische activa als gevolg van het losmaken informatieverschaffing:
dit
sche activa
van producten van de activa of het beëindigen van de levens 41 50 d
processen van de activa. [Zie: biologische activa]

DebtSecuritiesMember

DecreaseDueToHarvestBio
logicalAssets

DecreaseIncrease
ThroughTaxOnSharebased
PaymentTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Daling (stijging) door belas
ting op op aandelen geba
seerde betalingstransacties,
eigen vermogen

Obligaties [member]

Uitgegeven schuldbewijzen

X instant credit

DebtSecurities

ifrs-full

De daling (stijging) van eigen vermogen die voortvloeit uit gebruikelijke werkwijze: IAS
belasting op transacties waarbij de entiteit: a) goederen of dien 1 106 d
sten ontvangt van de leverancier van die goederen of diensten
(met inbegrip van een werknemer) in het kader van een op
aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst; of b) een verplich
ting aangaat om de transactie met de leverancier af te wikkelen
in het kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereen
komst wanneer een andere entiteit van de groep die goederen
of diensten ontvangt. [Zie: op aandelen gebaseerde betalings
overeenkomsten [member]]

IAS

Dit lid geeft instrumenten aan die door de entiteit worden voorbeeld: IFRS 13 IE60,
aangehouden en die de schuldenlast vertegenwoordigen.
voorbeeld: IFRS 13 94

NL

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven instrumenten die de gebruikelijke werkwijze: IAS
schuldenlast vertegenwoordigen.
1 55

schuldbewij

Aangehouden
zen [abstract]

DebtInstrumentsHeldAb
stract

X instant debit

schuldbewij Het bedrag aan door de entiteit aangehouden instrumenten die gebruikelijke werkwijze: IAS
de schuldenlast vertegenwoordigen.
1 55

Schuldbewijzen, bedrag toe Het bedrag dat instrumenten die schuld (in plaats van eigen voorbeeld: IAS 19 142 c
gekend aan reële waarde van vermogen) vertegenwoordigen, uitmaken van de reële waarde
fondsbeleggingen
van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenrege
lingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde;
toegezegdpensioenregelingen [member]]

Datum van herclassificatie De datum van de herclassificatie van financiële activa als gevolg informatieverschaffing: IFRS
van financiële activa als ge van een wijziging in het bedrijfsmodel van de entiteit voor het 7 12 B a - ingangsdatum
volg van een wijziging in beheer van financiële activa. [Zie: financiële activa]
1.1.2018
bedrijfsmodel

Label

Aangehouden
zen

X instant debit

DebtInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DateOfReclassificationOfFi yyyy-mm-dd
nancialAssetsDueToChan
geInBusinessModel

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/149

IFRS

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële waarde informatieverschaffing:
van verplichtingen als gevolg van een verandering van een of 13 93 h ii
meer van de niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van
redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen.

De daling van uitgestelde debetrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 33 a ii
prijsregulering die voortvloeit uit saldi gerealiseerd in de ver
slagperiode. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in verband met
prijsregulering]

X duration debit Daling van de waardering
tegen reële waarde als ge
volg van een verandering
van een of meer van de
niet-waarneembare inputs
ter weerspiegeling van rede
lijkerwijs mogelijke alterna
tieve veronderstellingen, ver
plichtingen

X duration cre Daling door saldi gerea
liseerd in de verslagperiode,
dit
uitgestelde debetrekeningen
in verband met prijsregule
ring

X duration debit Daling van de waardering
tegen reële waarde als ge
volg van een verandering
van een of meer van de
niet-waarneembare inputs
ter weerspiegeling van rede
lijkerwijs mogelijke alterna
tieve veronderstellingen, ei
genvermogensinstrumenten
van de entiteit

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnEqui
tyInstruments

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsLiabilities

DecreaseThroughBalances
RecoveredInCurrentPerio
dRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Daling van de waardering
dit
tegen reële waarde als ge
volg van een verandering
van een of meer van de
niet-waarneembare inputs
ter weerspiegeling van rede
lijkerwijs mogelijke alterna
tieve veronderstellingen, ac
tiva

IFRS

Referenties

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële waarde informatieverschaffing:
van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit als gevolg van 13 93 h ii
een verandering van een of meer van de niet-waarneembare
inputs ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alterna
tieve veronderstellingen. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van
een entiteit [member]]

Documentatielabel

IFRS

Label

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële waarde informatieverschaffing:
van activa als gevolg van een verandering van een of meer van 13 93 h ii
de niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van redelijker
wijs mogelijke alternatieve veronderstellingen.

Elementtype en at
tributen

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/150
NL

Publicatieblad van de Europese Unie
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Referenties

X duration cre Daling door geclassificeerd De daling van goodwill als gevolg van classificatie als aange informatieverschaffing:
dit
als aangehouden voor ver houden voor verkoop. [Zie: goodwill; groepen activa die wor 3 B67 d iv
koop, goodwill
den afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop [member]]

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleGoodwill

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleIntangible
AssetsAndGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

De daling van immateriële activa en goodwill voortvloeiend uit gebruikelijke werkwijze: IAS
classificatie als aangehouden voor verkoop of opname in een 38 118 e ii
groep activa die wordt afgestoten en die is geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop. [Zie: groepen activa die worden
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop [member]; immateriële activa en goodwill]

IFRS

IAS

IAS

NL

X duration cre Daling door geclassificeerd
dit
als aangehouden voor ver
koop, immateriële activa en
goodwill

X duration cre Daling door geclassificeerd De daling van biologische activa door classificatie als aange informatieverschaffing:
dit
als aangehouden voor ver houden voor verkoop of opname in een groep activa die wordt 41 50 c
koop, biologische activa
afgestoten en die is geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop. [Zie: groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]; bio
logische activa]

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleBiologica
lAssets

ifrs-full

De daling van de reële waarde van restitutierechten die voort informatieverschaffing:
vloeit uit betaalde uitkeringen. [Zie: gewaardeerd tegen reële 19 141 g
waarde [member]; restitutierechten, gewaardeerd tegen reële
waarde]

X duration cre Daling door betaalde uitke
ringen, restitutierechten, ge
dit
waardeerd
tegen
reële
waarde

DecreaseThroughBenefits
PaidReimbursement
RightsAtFairValue

De daling van uitgestelde creditrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 33 a ii
prijsregulering die voortvloeit uit saldi teruggenomen in de
verslagperiode. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in verband
met prijsregulering]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Daling door saldi teruggeno
men in de verslagperiode,
uitgestelde creditrekeningen
in verband met prijsregule
ring

Elementtype en at
tributen

DecreaseThroughBalances
ReversedInCurrentPerio
dRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/151

Label

Referenties

DecreaseThroughDerecog X duration debit Daling door niet langer op
nitionExposureToCreditRis
nemen, blootstelling aan
kOnLoanCommitments
kredietrisico bij leningtoe
AndFinancialGuaranteeC
zeggingen en financiële-ga
ontracts
rantiecontracten

DecreaseThroughDerecog
nitionFinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35I c - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35H - ingangs
datum 1.1.2018

X duration cre Daling door het niet langer De daling van financiële activa voortvloeiend uit het niet langer voorbeeld: IFRS 7 IG20B dit
opnemen, financiële activa
opnemen. [Zie: financiële activa]
ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35I c - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35H - ingangs
datum 1.1.2018

De daling van blootstelling aan kredietrisico bij leningtoezeg
gingen en financiële-garantiecontracten voortvloeiend uit het
niet langer opnemen. [Zie: blootstelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten]

IAS

NL

X duration cre Daling door geclassificeerd De daling van materiële vaste activa door classificatie als aange informatieverschaffing:
dit
als aangehouden voor ver houden voor verkoop of opname in een groep activa die wordt 16 73 e ii
koop, materiële vaste activa afgestoten en die is geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop. [Zie: groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]; mate
riële vaste activa; groepen activa die worden afgestoten en die
zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSalePropertyP
lantAndEquipment

ifrs-full

IAS

DecreaseThroughClassifie X duration cre Daling door geclassificeerd De daling van vastgoedbeleggingen door classificatie als aange informatieverschaffing: IAS
als aangehouden voor ver houden voor verkoop of opname in een groep activa die wordt 40 76 c, informatieverschaf
dAsHeldForSaleInvestment dit
koop, vastgoedbeleggingen
Property
afgestoten en die is geclassificeerd als aangehouden voor ver fing: IAS 40 79 d iii
koop. [Zie: groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]; mate
riële vaste activa; vastgoedbeleggingen; groepen activa die wor
den afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop [member]]

De daling van andere immateriële activa dan goodwill voort informatieverschaffing:
vloeiend uit classificatie als aangehouden voor verkoop of op 38 118 e ii
name in een groep activa die wordt afgestoten en die is ge
classificeerd als aangehouden voor verkoop. [Zie: groepen ac
tiva die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aange
houden voor verkoop [member]; andere immateriële activa dan
goodwill]

Documentatielabel

ifrs-full

X duration cre Daling door geclassificeerd
als aangehouden voor ver
dit
koop, andere immateriële
activa dan goodwill

Elementtype en at
tributen

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/152
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Documentatielabel

Referenties

X duration cre Daling door verlies van zeg De daling van immateriële activa en goodwill voortvloeiend uit gebruikelijke werkwijze: IAS
genschap over een dochter het verlies van zeggenschap over een dochteronderneming. 38 118 e
dit
onderneming, immateriële [Zie: immateriële activa en goodwill]
activa en goodwill

DecreaseThroughImpair
mentsRegulatoryDeferral
AccountDebitBalances

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryIntan
gibleAssetsAndGoodwill

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryIntan
gibleAssetsOtherThan
Goodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Daling door verlies van zeg De daling van andere immateriële activa dan goodwill, voort gebruikelijke werkwijze: IAS
genschap over een dochter vloeiend uit het verlies van zeggenschap over een dochter 38 118 e
dit
onderneming, andere imma onderneming. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]
teriële activa dan goodwill

De daling van uitgestelde debetrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
prijsregulering voortvloeiend uit bijzondere waardeverminde
ringen. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies; uitgestelde
debetrekeningen in verband met prijsregulering]

X duration cre Daling door bijzondere
dit
waardeverminderingen, uit
gestelde debetrekeningen in
verband met prijsregulering

DecreaseThroughImpair
mentContractAssets

ifrs-full

NL

X duration cre Daling door bijzondere De daling van contractactiva voortvloeiend uit bijzondere voorbeeld: IFRS 15 118 c dit
waardevermindering, con waardevermindering. [Zie: contractactiva; bijzonderewaardever ingangsdatum 1.1.2018
tractactiva
minderingsverlies]

DecreaseThroughDisposals X duration cre Daling door vervreemdin De daling van uitgestelde debetrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
RegulatoryDeferralAc
gen, uitgestelde debetreke prijsregulering voortvloeiend uit vervreemdingen. [Zie: uit
dit
countDebitBalances
ningen in verband met prijs gestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]
regulering

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DecreaseThroughDisposals X duration debit Daling door vervreemdin De daling van uitgestelde creditrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
RegulatoryDeferralAc
gen, uitgestelde creditreke prijsregulering voortvloeiend uit vervreemdingen. [Zie: uit
countCreditBalances
ningen in verband met prijs gestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering]
regulering

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/153

Label

Documentatielabel

Referenties

DecreaseThroughPerfor
manceObligationBeingS
atisfiedContractLiabilities

DecreaseThroughRightTo X duration cre Daling door recht op ver De daling van contractactiva voortvloeiend uit het recht op voorbeeld: IFRS 15 118 d goeding dat onvoorwaarde vergoeding dat onvoorwaardelijk wordt. [Zie: contractactiva]
ingangsdatum 1.1.2018
ConsiderationBecomingUn dit
conditionalContractAssets
lijk wordt, contractactiva

DecreaseThroughTransfer
ToLiabilitiesIncludedInDis
posalGroupsClassifiedAs
HeldForSaleOtherProvisi
ons

DecreaseThroughWriteoff
FinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De daling van andere voorzieningen voortvloeiend uit de over gebruikelijke werkwijze: IAS
dracht van die voorzieningen naar verplichtingen die deel uit 37 84
maken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. [Zie: andere
voorzieningen; groepen activa die worden afgestoten en die
zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

X duration cre Daling door afschrijving, fi De daling van financiële activa voortvloeiend uit afschrijving. voorbeeld: IFRS 7 IG20B dit
nanciële activa
[Zie: financiële activa]
ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35I c - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35H - ingangs
datum 1.1.2018

X duration debit Daling door overdracht naar
verplichtingen die deel uit
maken van groepen activa
die worden afgestoten en
die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop,
andere voorzieningen

NL

X duration debit Daling door vervulling van De daling van contractverplichtingen voortvloeiend uit de ver voorbeeld: IFRS 15 118 e prestatieverplichting, con vulling van de prestatieverplichting. [Zie: contractverplichtin ingangsdatum 1.1.2018
tractverplichtingen
gen; prestatieverplichtingen [member]]

X duration cre Daling door verlies van zeg De daling van materiële vaste activa voortvloeiend uit het ver gebruikelijke werkwijze: IAS
genschap over een dochter lies van zeggenschap over een dochteronderneming. [Zie: ma 16 73 e
dit
onderneming,
materiële teriële vaste activa]
vaste activa

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

X duration debit Daling door verlies van zeg De daling van andere voorzieningen voortvloeiend uit het ver gebruikelijke werkwijze: IAS
genschap over een dochter lies van zeggenschap over een dochteronderneming. [Zie: an 37 84
onderneming, andere voor dere voorzieningen]
zieningen

Elementtype en at
tributen

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryOther
Provisions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/154
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X instant debit

member

DeemedCostOfInvest
mentsForWhichDeemed
CostIsPreviousGAAPCarry
ingAmount

DefaultFinancialState
mentsDateMember

DeferredAcquisitionCost
sArisingFromInsurance
Contracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IFRS

Het bedrag van de samengevoegde veronderstelde kostprijs van informatieverschaffing:
investeringen in dochterondernemingen, joint ventures of ge 1 31 b
associeerde deelnemingen waarvoor de veronderstelde kostprijs
de reële waarde is in de eerste IFRS-jaarrekening van de entiteit.
[Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; joint ventures
[member]; dochterondernemingen [member]; investeringen in
dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deel
nemingen; IFRS [member]]

Het bedrag van de samengevoegde veronderstelde kostprijs van informatieverschaffing:
investeringen in dochterondernemingen, joint ventures of ge 1 31 a
associeerde deelnemingen waarvoor de veronderstelde kostprijs
de boekwaarde overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP
is in de eerste IFRS-jaarrekening van de entiteit. [Zie: geassoci
eerde deelnemingen [member]; boekwaarde [member]; joint
ventures [member]; voorheen toegepaste GAAP [member];
dochterondernemingen [member]; investeringen in dochter
ondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen;
IFRS [member]]

IAS

Referenties

Het bedrag aan verrekenbare tijdelijke verschillen waarvoor informatieverschaffing:
geen uitgestelde belastingvordering is opgenomen in het over 12 81 e
zicht van de financiële positie. [Zie: tijdelijke verschillen [mem
ber]]

Documentatielabel

Uitgestelde acquisitiekosten Het bedrag aan kosten die een verzekeraar maakt om een
die voortvloeien uit verzeke nieuw verzekeringscontract te verkopen, af te sluiten en in
ringscontracten
werking te stellen waarvan de opname als een last is uitgesteld.
[Zie: types verzekeringscontracten [member]

informatieverschaffing: IFRS
4 37 e, voorbeeld: IFRS 4
IG39 a, voorbeeld: IFRS 4
IG23 a, voorbeeld: IFRS 4
37 b

Standaarddatum voor jaar Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Opstellings informatieverschaffing: IAS 8
rekening [member]
datum” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
28 f i, informatieverschaffing:
IAS 8 29 c i, informatiever
schaffing: IAS 8 49 b i

Samengevoegde veronder
stelde kostprijs van investe
ringen waarvoor de ver
onderstelde kostprijs de
boekwaarde overeenkomstig
de voorheen toegepaste
GAAP is

Samengevoegde veronder
stelde kostprijs van investe
ringen waarvoor de ver
onderstelde kostprijs de re
ële waarde is

Verrekenbaar tijdelijk ver
schil waarvoor geen uit
gestelde belastingvordering
is opgenomen

Label

NL

X instant debit

X instant debit

DeemedCostOfInvest
mentsForWhichDeemed
CostIsFairValue

ifrs-full

X instant

Elementtype en at
tributen

DeductibleTemporaryDiffe
rencesForWhichNoDefer
redTaxAssetIsRecognised

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/155

Referenties

DeferredIncomeRecognise
dAsOfAcquisitionDate

DeferredTaxAssetAssocia
X instant debit
tedWithRegulatoryDeferral
AccountBalances

DeferredTaxAssets

DeferredTaxAssetsAndLia
bilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

belastingvorde De bedragen aan in toekomstige perioden terug te vorderen
winstbelastingen met betrekking tot: a) verrekenbare tijdelijke
verschillen; b) overdracht van ongebruikte fiscale verliezen; en
c) overdracht van ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden.
[Zie: tijdelijke verschillen [member]; ongebruikte fiscaal ver
rekenbare tegoeden [member]; niet-gecompenseerde fiscaal ver
rekenbare verliezen [member]]

informatieverschaffing: IAS 1
54 o, informatieverschaffing:
IAS 1 56, informatieverschaf
fing: IAS 12 81 g i

Het bedrag van de uitgestelde belastingvordering die is gekop informatieverschaffing: IFRS
peld aan uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering. 14 24, informatieverschaf
[Zie: uitgestelde belastingvorderingen; uitgestelde rekeningen in fing: IFRS 14 B11 b
verband met prijsregulering [member]]

Publicatieblad van de Europese Unie

Uitgestelde belastingvorde
ringen en -verplichtingen
[abstract]

Uitgestelde
ringen

Uitgestelde belastingvorde
ring die is gekoppeld aan
uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering

Op de overnamedatum op Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor uitgestelde gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen uitgestelde baten
baten die zijn overgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: 3 B64 i
uitgestelde baten; bedrijfscombinaties [member]]

Uitgestelde baten die zijn Het bedrag aan uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als gebruikelijke werkwijze: IAS
geclassificeerd als lang langlopend. [Zie: uitgestelde baten]
1 78
lopend

X instant credit

DeferredIncomeClassifie
dAsNoncurrent

ifrs-full

NL

X instant credit

Uitgestelde baten die zijn Het bedrag aan uitgestelde baten die zijn geclassificeerd als gebruikelijke werkwijze: IAS
geclassificeerd als kortlo kortlopend. [Zie: uitgestelde baten]
1 78
pend

X instant credit

DeferredIncomeClassifie
dAsCurrent

Het bedrag van een verplichting die baten vertegenwoordigt die gebruikelijke werkwijze: IAS
zijn ontvangen maar nog niet verdiend. [Zie: opbrengsten]
1 78

Documentatielabel

ifrs-full

Uitgestelde baten

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

DeferredIncome

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/156
29.5.2019

DeferredTaxExpenseAri
singFromWritedownOrRe
versalOfWritedownOfDe
ferredTaxAsset

DeferredTaxExpenseInco
me

DeferredTaxExpenseInco
meAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

belastinglasten Het bedrag aan belastinglasten (-baten) die verband houden informatieverschaffing:
met veranderingen van uitgestelde belastingverplichtingen en 12 81 g ii
uitgestelde belastingvorderingen. [Zie: uitgestelde belastingvor
deringen; uitgestelde belastingverplichtingen]

Het bedrag aan uitgestelde belastinglasten die voortvloeien uit voorbeeld: IAS 12 80 g
de afschrijving of de terugneming van een voorgaande afschrij
ving van een uitgestelde belastingvordering. [Zie: uitgestelde
belastingvorderingen]

Het bedrag van de uitgestelde belastingvordering wanneer: a) informatieverschaffing:
het gebruik van de uitgestelde belastingvordering afhankelijk is 12 82
van toekomstige belastbare winsten die groter zijn dan de
winsten die voortvloeien uit de afwikkeling van bestaande be
lastbare tijdelijke verschillen; en b) de entiteit een verlies heeft
geleden in de lopende of voorgaande periode in de belasting
jurisdictie waarop de uitgestelde belastingvordering betrekking
heeft. [Zie: tijdelijke verschillen [member]]

IAS

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

Uitgestelde belastinglasten
(-baten) [abstract]

X duration debit Uitgestelde
(-baten)

X duration debit Uitgestelde belastinglasten
die voortvloeien uit afschrij
ving of terugneming van af
schrijving van uitgestelde
belastingvordering

Uitgestelde belastingvorde
ring wanneer het gebruik af
hankelijk is van toekomstige
belastbare winsten die groter
zijn dan de winsten die
voortvloeien uit de afwikke
ling van belastbare tijdelijke
verschillen en de entiteit een
verlies heeft geleden in de
jurisdictie waarop de uit
gestelde belastingvordering
betrekking heeft

Op de overnamedatum op Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor uitgestelde gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen uitgestelde belas belastingvorderingen die zijn verworven in een bedrijfscom 3 B64 i
tingvorderingen
binatie. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; bedrijfscombina
ties [member]]

Label

NL

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUti X instant debit
lisationIsDependentOnFu
tureTaxableProfitsInExces
sOfProfitsFromReversalOf
TaxableTemporaryDifferen
cesAndEntityHasSuffered
LossInJurisdictionToW
hichDeferredTaxAssetRela
tes

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

DeferredTaxAssetsRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/157

X instant credit

X instant credit

X instant credit

DeferredTaxLiabilities

DeferredTaxLiabilitiesRe
cognisedAsOfAcquisition
Date

DeferredTaxLiabilityAsset

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS
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Uitgestelde
belastingver Het bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen of -vorderin informatieverschaffing:
gen. [Zie: uitgestelde belastingverplichtingen; uitgestelde belas 12 81 g i
plichting (-vordering)
tingvorderingen]

Op de overnamedatum op Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor uitgestelde gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen uitgestelde belas belastingverplichtingen die zijn verworven in een bedrijfscom 3 B64 i
tingverplichtingen
binatie. [Zie: uitgestelde belastingverplichtingen; bedrijfscom
binaties [member]]

belastingver De bedragen aan in toekomstige perioden te betalen winst informatieverschaffing: IAS 1
belastingen met betrekking tot belastbare tijdelijke verschillen. 54 o, informatieverschaffing:
[Zie: tijdelijke verschillen [member]]
IAS 1 56, informatieverschaf
fing: IAS 12 81 g i

IAS
NL

Uitgestelde
plichtingen

Het bedrag aan uitgestelde belastinglasten of -baten met be voorbeeld: IAS 12 80 c
trekking tot het ontstaan of de afwikkeling van tijdelijke ver
schillen. [Zie: tijdelijke verschillen [member]; uitgestelde belas
tinglasten (-baten)]

X duration debit Uitgestelde belastinglasten Het bedrag aan uitgestelde belastinglasten of -baten met be voorbeeld: IAS 12 80 d
(-baten) met betrekking tot trekking tot belastingtariefwijzigingen of de oplegging van
belastingtariefwijzigingen of nieuwe belastingen. [Zie: uitgestelde belastinglasten (-baten)]
oplegging van nieuwe belas
tingen

belastinglasten
betrekking tot
en afwikkeling
verschillen

DeferredTaxExpenseInco
meRelatingToTaxRate
ChangesOrImpositionOf
NewTaxes

X duration debit Uitgestelde
(-baten) met
de herkomst
van tijdelijke

ifrs-full

Referenties

DeferredTaxExpenseInco
meRelatingToOriginatio
nAndReversalOfTempora
ryDifferences

Documentatielabel

Uitgestelde belastinglasten Het bedrag aan belastinglasten of -baten die verband houden informatieverschaffing:
(-baten) opgenomen in met veranderingen van uitgestelde belastingverplichtingen en 12 81 g ii
winst of verlies
uitgestelde belastingvorderingen, opgenomen in winst of ver
lies. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; uitgestelde belasting
lasten (-baten); uitgestelde belastingverplichtingen]

Label

ifrs-full

X duration

Elementtype en at
tributen

DeferredTaxExpenseInco
meRecognisedInProfitOr
Loss

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/158
29.5.2019

DefinedBenefitObligatio
nAtPresentValue

DefinedBenefitPlansAxis

DefinedBenefitPlansMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Toegezegdpensioenregelin
gen [axis]

Toegezegdpensioenregelin
gen [member]

axis

member

Brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioen
rechten, gewaardeerd tegen
contante waarde

Dit lid geeft alle regelingen inzake vergoedingen na uitdienst informatieverschaffing:
treding aan die geen toegezegdebijdragenregelingen zijn. Toe 19 138
gezegdebijdragenregelingen zijn regelingen inzake vergoedin
gen na uitdiensttreding waarbij een entiteit vaste bijdragen
afdraagt aan een aparte entiteit (een fonds), en geen in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichting heeft om extra bijdragen
te betalen indien het fonds niet over voldoende activa beschikt
om alle personeelsbeloningen te betalen die verband houden
met werknemersprestaties in de lopende periode en in voor
gaande perioden. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as „Toegezegdpensioenregelingen” indien er
geen ander lid wordt gebruikt.

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 19 138
tabel vervolledigen.

IAS

IAS

De contante waarde, zonder aftrek van fondsbeleggingen, van gebruikelijke werkwijze: IAS
verwachte toekomstige betalingen die vereist zijn om de ver 19 57 a
plichting af te wikkelen die resulteert uit werknemersprestaties
in de lopende periode en in voorgaande perioden. [Zie: fonds
beleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde]

IAS

Het bedrag van de uitgestelde belastingverplichting gekoppeld informatieverschaffing: IFRS
aan uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering. [Zie: 14 24, informatieverschaf
uitgestelde belastingverplichtingen; uitgestelde rekeningen in fing: IFRS 14 B11 b
verband met prijsregulering [member]]

Documentatielabel

Uitgestelde belasting met be Het bedrag van de uitgestelde belasting met betrekking tot informatieverschaffing:
trekking tot posten die di posten die direct in het eigen vermogen worden verwerkt. [Zie: 12 81 a
rect in het eigen vermogen uitgestelde belastinglasten (-baten)]
worden verwerkt

Uitgestelde
belastingver
plichting gekoppeld aan uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering

Label

NL

X instant credit

X duration

DeferredTaxRelatingToI
temsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquity

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DeferredTaxLiabilityAssoci X instant credit
atedWithRegulatoryDefer
ralAccountBalances

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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X instant credit

X instant credit

DepositsFromBanks

DepositsFromCustomers

DepositsFromCustomers
Abstract

X duration debit Afschrijvingen en bijzon
DepreciationAmortisatio
nAndImpairmentLossRe
derewaardeverminderings
versalOfImpairmentLossRe
verlies (terugneming van bij
cognisedInProfitOrLoss
zonderewaardeverminde
ringsverlies) opgenomen in
winst of verlies

DepreciationAmortisatio
nAndImpairmentLossRe
versalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Dit lid geeft toegezegdpensioenregelingen aan waarbij risico's informatieverschaffing:
tussen entiteiten onder gemeenschappelijke zeggenschap, zoals 19 149
een moedermaatschappij en haar dochterondernemingen, wor
den gedeeld. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member];
dochterondernemingen [member]; moedermaatschappij [mem
ber]]

Documentatielabel

IAS

Afschrijvingen en bijzon
derewaardeverminderings
verlies (terugneming van bij
zonderewaardeverminde
ringsverlies) opgenomen in
winst of verlies [abstract]

Deposito's van klanten [ab
stract]

Deposito's van klanten

Het bedrag aan afschrijvingskosten en bijzonderewaardever gebruikelijke werkwijze: IAS
minderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardevermin 1 112 c
deringsverlies) opgenomen in winst of verlies. [Zie: afschrij
vingskosten; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugne
ming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen
in winst of verlies]

Het bedrag aan depositoverplichtingen van klanten aangehou gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
den door de entiteit.

Het bedrag aan depositoverplichtingen van banken aangehou gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
den door de entiteit.

NL

Deposito's van banken

Afwijking van IFRS-vereiste De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 1
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 20 d
[axis]
tabel vervolledigen.

axis

DepartureFromRequire
mentOfIFRSAxis

ifrs-full

Toegezegdpensioenregelin
gen waarbij risico's tussen
entiteiten onder gemeen
schappelijke
zeggenschap
worden gedeeld [member]

Label

member

Elementtype en at
tributen

DefinedBenefitPlansThatS
hareRisksBetweenEntitie
sUnderCommonControl
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/160
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29.5.2019

Afschrijvingsmethode, vast De gehanteerde afschrijvingsmethode voor vastgoedbeleggingen informatieverschaffing:
goedbeleggingen, kostprijs gewaardeerd met toepassing van het kostprijsmodel. [Zie: vast 40 79 a
model
goedbeleggingen]

text

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie
IAS

IAS

DepreciationMethodInvest
mentPropertyCostModel

ifrs-full

Het bedrag aan afschrijvingskosten. Afschrijving is de stelsel gebruikelijke werkwijze: IAS
matige toerekening van af te schrijven bedragen van materiële 1 112 c
activa over hun gebruiksduur.

IAS

Afschrijvingsmethode, bio De gehanteerde afschrijvingsmethode voor biologische activa informatieverschaffing:
logische activa, gewaardeerd gewaardeerd tegen hun kostprijs min de geaccumuleerde af 41 54 d
tegen kostprijs
schrijving en geaccumuleerde bijzonderewaardeverminderings
verliezen. [Zie: biologische activa]

DepreciationInvestment
Property

ifrs-full

X duration debit Afschrijvingskosten

Afschrijving, biologische ac Het bedrag van de afschrijving opgenomen uit hoofde van informatieverschaffing:
tiva
biologische activa. [Zie: afschrijvingskosten; biologische activa] 41 55 c

text

DepreciationExpense

ifrs-full

X duration

[ab

DepreciationMethodBiolo
gicalAssetsAtCost

DepreciationBiologicalAs
sets

ifrs-full

Afschrijvingskosten
stract]

Referenties

Het bedrag aan afschrijvingskosten. Afschrijving is de stelsel voorbeeld: IAS 1 102, infor
matige toerekening van af te schrijven bedragen van activa over matieverschaffing: IAS 1 99,
hun gebruiksduur.
informatieverschaffing: IAS 1
104, informatieverschaffing:
IFRS 12 B13 d ii IFRS 8 23
e,
informatieverschaffing:
IFRS 8 28 e

Documentatielabel

Afschrijving, vastgoedbeleg Het bedrag van de afschrijving opgenomen uit hoofde van informatieverschaffing: IAS
gingen
vastgoedbeleggingen. [Zie: afschrijvingskosten; vastgoedbeleg 40 79 d iv, informatiever
schaffing: IAS 40 76
gingen]

DepreciationAndAmortisa
tionExpenseAbstract

ifrs-full

Label

X duration debit Afschrijvingskosten

Elementtype en at
tributen

NL

X duration

DepreciationAndAmortisa
tionExpense

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/161

DepreciationMethodPro
pertyPlantAndEquipment

DepreciationPropertyPlan
tAndEquipment

DepreciationRightofuseAs
sets

DerivativeFinancialAssets

DerivativeFinancialAssets
HeldForHedging

DerivativeFinancialAssets
HeldForTrading

DerivativeFinancialLiabili
ties

DerivativeFinancialLiabili
tiesHeldForHedging

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Voor
handelsdoeleinden Het bedrag aan voor handelsdoeleinden aangehouden afgeleide gebruikelijke werkwijze: IAS
aangehouden afgeleide fi financiële activa. [Zie: afgeleide financiële activa; financiële ac 1 55
nanciële activa
tiva gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden]

Afgeleide financiële verplich Het bedrag aan financiële verplichtingen die zijn geclassificeerd gebruikelijke werkwijze: IAS
tingen
als afgeleide instrumenten. [Zie: financiële activa; derivaten 1 55
[member]]

Voor afdekkingsdoeleinden Het bedrag aan voor afdekkingsdoeleinden aangehouden afge gebruikelijke werkwijze: IAS
aangehouden afgeleide fi leide financiële verplichtingen. [Zie: afgeleide financiële ver 1 55
nanciële verplichtingen
plichtingen]

X instant credit

X instant credit

Voor afdekkingsdoeleinden Het bedrag aan voor afdekkingsdoeleinden aangehouden afge gebruikelijke werkwijze: IAS
aangehouden afgeleide fi leide financiële activa. [Zie: afgeleide financiële activa]
1 55
nanciële activa

Het bedrag aan financiële activa die zijn geclassificeerd als gebruikelijke werkwijze: IAS
afgeleide instrumenten. [Zie: financiële activa; derivaten [mem 1 55
ber]]

X instant debit

X instant debit

Afgeleide financiële activa

NL

X instant debit

Afschrijving, activa met ge Het bedrag van de afschrijving van activa met gebruiksrecht. informatieverschaffing: IFRS
[Zie: afschrijvingskosten; activa met gebruiksrecht]
16 53 a - ingangsdatum
bruiksrecht
1.1.2019

X duration

IAS

Afschrijving, materiële vaste Het bedrag van de afschrijving van materiële vaste activa. [Zie: informatieverschaffing: IAS
afschrijvingskosten; materiële vaste activa]
16 73 e vii, informatiever
activa
schaffing: IAS 16 75 a

Referenties

X duration

Documentatielabel

Afschrijvingsmethode, mate De gehanteerde afschrijvingsmethode voor materiële vaste ac informatieverschaffing:
tiva [Zie: materiële vaste activa]
16 73 b
riële vaste activa

Label

text

Elementtype en at
tributen
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X instant credit

X instant credit

DerivativesAmountContri X instant debit
butedToFairValueOfPlanAs
sets

member

text

DerivativeFinancialLiabili
tiesUndiscounted
CashFlows

DerivativesMember

DescriptionAndCarrying
AmountOfIntangibleAs
setsMaterialToEntity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DerivativeFinancialLiabili
tiesHeldForTrading

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

IFRS

Dit lid geeft financiële instrumenten of andere contracten aan
die binnen het toepassingsgebied van IFRS 9 vallen en die de
volgende drie kenmerken bezitten: a) de waarde ervan ver
andert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs
van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, in
dex van prijzen of rentevoeten, kredietrating of kredietwaardig
heidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een nietfinanciële variabele, de variabele niet specifiek voor een con
tractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd); b) er
is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe net
toaanvangsinvestering in verhouding tot andere types contrac
ten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderin
gen in marktfactoren reageren; c) zij worden op een tijdstip in
de toekomst afgewikkeld. [Zie: financiële instrumenten, klasse
[member]]

IAS

voorbeeld: IFRS 13 IE60,
voorbeeld: IFRS 13 94, voor
beeld: IFRS 7 IG40B, voor
beeld: IFRS 7 6

Publicatieblad van de Europese Unie

Beschrijving van immateriële De beschrijving van immateriële activa die van materieel belang informatieverschaffing:
activa van materieel belang zijn voor de jaarrekening van de entiteit. [Zie: andere immate 38 122 b
voor entiteit
riële activa dan goodwill]

Derivaten [member]

NL

Derivaten, bedrag toegekend Het bedrag dat derivaten uitmaken van de reële waarde van voorbeeld: IAS 19 142 e
aan reële waarde van fonds fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelin
beleggingen
gen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde;
toegezegdpensioenregelingen [member]; derivaten [member]]

Afgeleide financiële verplich Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die informatieverschaffing:
tingen, niet-gedisconteerde verband houden met afgeleide financiële verplichtingen. [Zie: 7 39 b
kasstromen
afgeleide financiële verplichtingen]

Voor
handelsdoeleinden Het bedrag aan voor handelsdoeleinden aangehouden afgeleide gebruikelijke werkwijze: IAS
aangehouden afgeleide fi financiële verplichtingen. [Zie: afgeleide financiële verplichtin 1 55
nanciële verplichtingen
gen; financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies
die voldoen aan de definitie van voor handelsdoeleinden aange
houden]

Label

29.5.2019
L 143/163

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende biologische activa. [Zie: biologische 1 117 b
geving betreffende biologi activa]
sche activa [text block]

DescriptionOfAccounting
PolicyForBiologicalAssets
Explanatory

ifrs-full

text block

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende voor verkoop beschikbare financiële 1 117 b
geving betreffende voor ver activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa]
koop beschikbare financiële
activa [text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForAvailableforsaleFi
nancialAssetsExplanatory

IFRS

ifrs-full

Beschrijving van een beslis
sing inzake de grondslag
voor financiële verslaggeving
om gebruik te maken van
de uitzondering in IFRS
13.48, verplichtingen

De beschrijving van het feit dat de entiteit een beslissing inzake informatieverschaffing:
de grondslag voor financiële verslaggeving heeft genomen om 13 96
gebruik te maken van de in alinea 48 van IFRS 13 beschreven
uitzondering voor verplichtingen.

DescriptionOfAccounting text
PolicyDecisionToUseExcep
tionInIFRS1348Liabilities

ifrs-full

IFRS

De beschrijving van het feit dat de entiteit een beslissing inzake informatieverschaffing:
de grondslag voor financiële verslaggeving heeft genomen om 13 96
gebruik te maken van de in alinea 48 van IFRS 13 beschreven
uitzondering voor activa.

NL

Beschrijving van een beslis
sing inzake de grondslag
voor financiële verslaggeving
om gebruik te maken van
de uitzondering in IFRS
13.48, activa

DescriptionOfAccounting text
PolicyDecisionToUseExcep
tionInIFRS1348Assets

ifrs-full

IFRS

De beschrijving van de wijze waarop de overnemende partij informatieverschaffing:
een transactie administratief heeft verwerkt die los van de ver 3 B64 l ii
werving van activa en de overname van verplichtingen in een
bedrijfscombinatie wordt opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties
[member]]

DescriptionOfAccounting
ForTransactionRecognised
SeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusiness
Combination

IAS

ifrs-full

Beschrijving van de admini
stratieve verwerking van
transacties die los van de
verwerving van activa en
overname van verplichtin
gen in de bedrijfscombinatie
worden opgenomen

Referenties

text

Documentatielabel

Beschrijving van immateriële De beschrijving van immateriële activa met onbepaalde ge informatieverschaffing:
activa met onbepaalde ge bruiksduur die de beoordeling van de onbeperkte gebruiksduur 38 122 a
bruiksduur die de beoor onderbouwt. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]
deling van de onbeperkte
gebruiksduur onderbouwt.

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionAndCarrying
AmountOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
Life

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfs 1 117 b
geving betreffende bedrijfs combinaties [member]]
combinaties [text block]
Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende kasstromen.
1 117 b
geving betreffende kasstro
men [text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForBusinessCombina
tionsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForCashFlowsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForCollateralExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForConstructionIn
ProgressExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForContingentLiabili
tiesAndContingentAssets
Explanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

text block

text block

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende voor
waardelijke verplichtingen
en voorwaardelijke activa
[text block]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende voorwaardelijke verplichtingen en 1 117 b
voorwaardelijke activa. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen
[member]; beschrijving van de aard van voorwaardelijke activa]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende onderhanden projecten. [Zie: onder 1 117 b
geving betreffende onder handen projecten]
handen
projecten
[text
block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende zekerheden.
geving betreffende zekerhe
den [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende bedrijfscombinaties en goodwill. 1 117 b
geving betreffende bedrijfs [Zie: bedrijfscombinaties [member]; goodwill]
combinaties en goodwill
[text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForBusinessCombina
tionsAndGoodwillExplana
tory

ifrs-full

NL

text block

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende leningen. [Zie: leningen]
geving betreffende leningen
[text block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForBorrowingsExpla
natory

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende rente en andere kosten die de enti 1 117 b
geving betreffende financie teit maakt in verband met het lenen van middelen.
ringskosten [text block]

Label

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting
PolicyForBorrowingCost
sExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende ontman
telings-, herstel- en sane
ringsvoorzieningen
[text
block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving
betreffende
uit
gestelde acquisitiekosten die
voortvloeien uit verzeke
ringscontracten [text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForDecommissionin
gRestorationAndRehabilita
tionProvisionsExplanatory

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForDeferredAcquisiti
onCostsArisingFromInsu
ranceContractsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDeferredIncome
TaxExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDepreciationEx
penseExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende afschrijvingskosten. [Zie: afschrij 1 117 b
geving betreffende afschrij vingskosten]
vingskosten [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende uitgestelde winstbelasting. [Zie: uit 1 117 b
geving
betreffende
uit gestelde belastinglasten (-baten)]
gestelde winstbelasting [text
block]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende uitgestelde acquisitiekosten die 1 117 b
voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: Uitgestelde acqui
sitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende ontmantelings-, herstel- en sane 1 117 b
ringsvoorzieningen. [Zie: voorziening voor ontmantelings-,
herstel- en saneringskosten]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende klantenbindingsprogramma's.
geving betreffende klanten
bindingsprogramma's [text
block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForCustomerLoyal
tyProgrammesExplanatory

ifrs-full

text block

Referenties

NL

text block

Documentatielabel

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende klantenwervingskosten.
1 117 b
geving betreffende klanten
wervingskosten [text block]

Label

text block

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting
PolicyForCustomerAcquisi
tionCostsExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/166
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29.5.2019

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForDerivativeFinanci
alInstrumentsAndHedgin
gExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDerivativeFinanci
alInstrumentsExplanatory

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForDiscontinuedOpe
rationsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDiscountsAndRe
batesExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDividendsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForEarningsPerSha
reExplanatory

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForEmissionRightsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

text block

Referenties

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende afgeleide financiële instrumenten. 1 117 b
[Zie: financiële instrumenten, klasse [member]; derivaten
[member]]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende afgeleide financiële instrumenten en 1 117 b
afdekking. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]; de
rivaten [member]]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende het niet langer opnemen van finan 1 117 b
ciële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [mem
ber]]

Documentatielabel

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende dividenden. Dividenden zijn uitke 1 117 b
ringen van winsten aan eigenaars naar rato van hun participa
ties in een specifieke vermogensklasse.
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Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende emissierechten.
geving betreffende emissie
rechten [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende winst per aandeel.
geving betreffende winst per
aandeel [text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende dividen
den [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende kortingen.
geving betreffende kortingen
[text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: 1 117 b
geving betreffende beëin beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]
digde
bedrijfsactiviteiten
[text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende afgeleide
financiële instrumenten [text
block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende afgeleide
financiële instrumenten en
afdekking [text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende het niet
langer opnemen van financi
ële
instrumenten
[text
block]

Label

NL

text block

text block

text block

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting
PolicyForDerecognitionOf
FinancialInstrumentsExpla
natory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/167

Referenties

text block

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForExceptionalItems
Explanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForExpensesExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForExplorationAndE
valuationExpenditures

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForFairValueMeasure
mentExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende de waardering tegen reële waarde. 1 117 b
geving betreffende de waar [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]
dering tegen reële waarde
[text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving informatieverschaffing:
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende exploratie- en evaluatieactiva. [Zie: 6 24 a
geving betreffende explora exploratie- en evaluatieactiva [member]]
tie- en evaluatie-uitgaven
[text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende lasten.
geving betreffende lasten
[text block]

NL

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende uitzonderlijke posten.
geving betreffende uitzon
derlijke posten [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende milieugerelateerde lasten.
1 117 b
geving betreffende milieu
gerelateerde lasten [text
block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForEnvironmentRela
tedExpenseExplanatory

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende personeelsbeloningen. Personeels 1 117 b
beloningen zijn alle vormen van vergoedingen die door een
entiteit worden toegekend in ruil voor door de werknemers
verrichte prestaties of voor de beëindiging van het dienstver
band.

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende per
soneelsbeloningen
[text
block]

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForEmployeeBenefits
Explanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/168
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Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende financiële activa. [Zie: financiële 1 117 b
geving betreffende financiële activa]
activa [text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForFinancialAssetsEx
planatory

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialGuaran
teesExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialInstru
mentsAtFairValue
ThroughProfitOrLossExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende financiële instrumenten gewaardeerd 1 117 b
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem
ber]; financiële instrumenten, klasse [member]]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende financiële instrumenten. [Zie: finan 1 117 b
geving betreffende financiële ciële instrumenten, klasse [member]]
instrumenten [text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende financiële
instrumenten gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
[text block]

NL

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende financiële garanties. [Zie: garanties 1 117 b
geving betreffende financiële [member]]
garanties [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende financieringsbaten en -kosten. [Zie: 1 117 b
geving betreffende financie financieringsbaten (kost)]
ringsbaten en -kosten [text
block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinanceIncome
AndCostsExplanatory

ifrs-full

text block

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende financieringskosten. [Zie: financie 1 117 b
geving betreffende financie ringskosten]
ringskosten [text block]

Referenties

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinanceCostsEx
planatory

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende honoraria- en provisiebaten en -las 1 117 b
geving betreffende honora ten. [Zie: honoraria- en provisiebaten (-lasten)]
ria- en provisiebaten en -las
ten [text block]

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForFeeAndCommissi
onIncomeAndExpenseEx
planatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/169

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForFranchiseFeesEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForFunctionalCurren
cyExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForGoodwillExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForGovernment
Grants

DescriptionOfAccounting
PolicyForHedgingExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForHeldtomaturityIn
vestmentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

text block

Documentatielabel

Referenties

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving informatieverschaffing:
betreffende overheidssubsidies, met inbegrip van de in de jaar 20 39 a
rekening toegepaste presentatiemethoden. [Zie: overheid [mem
ber]; overheidssubsidies]

IAS

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende tot einde looptijd aangehouden be 1 117 b
geving betreffende tot einde leggingen. [Zie: tot einde looptijd aangehouden beleggingen]
looptijd aangehouden beleg
gingen [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende afdekking.
1 117 b
geving betreffende afdekking
[text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende over
heidssubsidies [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende goodwill. [Zie: goodwill]
geving betreffende goodwill
[text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende de valuta van de voornaamste eco 1 117 b
geving betreffende functio nomische omgeving waarin de entiteit actief is.
nele valuta [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende franchisevergoedingen.
geving betreffende franchise
vergoedingen [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende valutaomrekening.
geving betreffende valuta
omrekening [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende financiële verplichtingen. [Zie: finan 1 117 b
geving betreffende financiële ciële verplichtingen]
verplichtingen [text block]

Label

NL

text block

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForForeignCurrency
TranslationExplanatory

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialLiabili
tiesExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/170
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text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForIncomeTaxExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForInsuranceCon
tracts

DescriptionOfAccounting
PolicyForIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving informatieverschaffing:
betreffende verzekeringscontracten en de hiermee verband hou 4 37 a
dende activa, verplichtingen, baten en lasten. [Zie: types ver
zekeringscontracten [member]

IFRS

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende andere immateriële activa dan good 1 117 b
geving betreffende andere will. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]
immateriële
activa
dan
goodwill [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende immateriële activa en goodwill. [Zie: 1 117 b
geving betreffende immateri immateriële activa en goodwill]
ële activa en goodwill [text
block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende verzeke
ringscontracten en de hier
mee verband houdende acti
va, verplichtingen, baten en
lasten [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende winstbelasting.
geving betreffende winst
belasting [tekst block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende de bijzondere waardevermindering 1 117 b
geving betreffende bijzon van niet-financiële activa. [Zie: financiële activa]
dere
waardevermindering
van niet-financiële activa
[text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForImpairmentOf
NonfinancialAssetsExplana
tory

ifrs-full

NL

text block

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende bijzondere waardevermindering van 1 117 b
geving betreffende bijzon financiële activa. [Zie: financiële activa]
dere
waardevermindering
van financiële activa [text
block]

text block

Referenties

DescriptionOfAccounting
PolicyForImpairmentOfFi
nancialAssetsExplanatory

Documentatielabel

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende bijzondere waardevermindering van 1 117 b
geving betreffende bijzon activa.
dere
waardevermindering
van activa [text block]

Label

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting
PolicyForImpairmentOfAs
setsExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/171

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForInvestmentProper
tyExplanatory

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentInAs
sociatesAndJointVentures
Explanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentsIn
JointVentures

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestments
OtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMe
thodExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForIssuedCapitalEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende investeringen in geassocieerde deel 1 117 b
nemingen en joint ventures. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]; joint ventures [member]]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
betreffende investeringen die geen investering zijn die admini 1 117 b
stratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemetho
de. [Zie: investeringen die administratief werden verwerkt vol
gens de vermogensmutatiemethode; investeringen die geen in
vesteringen zijn die administratief werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode]
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Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende geplaatst kapitaal. [Zie: geplaatst 1 117 b
geving betreffende geplaatst kapitaal]
kapitaal [text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende investe
ringen die geen investerin
gen zijn die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode
[text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende investeringen in joint ventures. [Zie: 1 117 b
geving betreffende investe joint ventures [member]]
ringen in joint ventures [text
block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende vastgoedbeleggingen. [Zie: vastgoed 1 117 b
geving betreffende vastgoed beleggingen]
beleggingen [text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende investe
ringen in geassocieerde deel
nemingen en joint ventures
[text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende investeringen in geassocieerde deel 1 117 b
geving betreffende investe nemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]
ringen in geassocieerde deel
nemingen [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende baten en lasten die voortvloeien uit 1 117 b
geving betreffende renteba rente.
ten en -lasten [text block]

Label

NL

text block

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentInAs
sociates

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting
PolicyForInterestIncome
AndExpenseExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/172
29.5.2019

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForMeasuringInven
tories

DescriptionOfAccounting
PolicyForMiningAssetsEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForMiningRightsEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleAndDis
continuedOperationsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

text block

Referenties

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende leaseovereenkomsten. Een leaseover 1 117 b
eenkomst is een overeenkomst waarbij de lessor in ruil voor
een betaling of een reeks betalingen het gebruiksrecht van een
actief voor een overeengekomen periode overdraagt aan de
lessee.

Documentatielabel

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende vaste ac
tiva of groepen activa die
worden afgestoten en die
zijn geclassificeerd als aan
gehouden voor verkoop
[text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende vaste ac
tiva of groepen activa die
worden afgestoten en die
zijn geclassificeerd als aan
gehouden voor verkoop en
beëindigde bedrijfsactivitei
ten [text block]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende vaste activa of groepen activa die 1 117 b
worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen activa die worden
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende vaste activa of groepen activa die 1 117 b
worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëin
digde bedrijfsactiviteiten [member]; vaste activa of groepen ac
tiva die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aange
houden voor verkoop]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende mijnbouwrechten. [Zie: mijnbouw 1 117 b
geving betreffende mijn rechten [member]]
bouwrechten [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende mijnbouwactiva. [Zie: mijnbouwacti 1 117 b
geving betreffende mijn va]
bouwactiva [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving informatieverschaffing: IAS 2
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende de waardering van voorraden. [Zie: 36 a
geving betreffende de waar voorraden]
dering van voorraden [text
block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende leningen en vorderingen. [Zie: le 1 117 b
geving betreffende leningen ningen en vorderingen]
en vorderingen [text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende leaseover
eenkomsten [text block]

Label

NL

text block

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForLoansAndReceiva
blesExplanatory

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting
PolicyForLeasesExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/173

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForPropertyPlantAn
dEquipmentExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForProvisionsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForReclassificatio
nOfFinancialInstruments
Explanatory

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForRecognisingDiffe
renceBetweenFairValueAtI
nitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving informatieverschaffing:
van de entiteit betreffende de opname in winst of verlies van 7 28 a
het verschil tussen de reële waarde bij eerste opname en de
transactieprijs om een verandering te weerspiegelen in factoren
(waaronder tijd) waarmee marktdeelnemers bij het waarderen
van het actief of de verplichting rekening zouden houden. [Zie:
financiële instrumenten, klasse [member]]

IFRS

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende herclassificatie van financiële instru 1 117 b
geving betreffende herclassi menten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]
ficatie van financiële instru
menten [text block]

text block

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende de op
name in winst of verlies
van het verschil tussen de
reële waarde bij eerste op
name en de transactieprijs
[text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende voorzieningen. [Zie: voorzieningen] 1 117 b
geving betreffende voorzie
ningen [text block]

text block

NL

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende materiële vaste activa. [Zie: materiële 1 117 b
geving betreffende materiële vaste activa]
vaste activa [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende programmeringsactiva. [Zie: pro 1 117 b
geving betreffende program grammeringsactiva]
meringsactiva [text block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForProgrammingAs
setsExplanatory

ifrs-full

text block

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende olie- en gasactiva. [Zie: olie- en 1 117 b
geving betreffende olie- en gasactiva]
gasactiva [text block]

Referenties

DescriptionOfAccounting
PolicyForOilAndGasAssets
Explanatory

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende de saldering van financiële instru 1 117 b
geving betreffende saldering menten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]
van financiële instrumenten
[text block]

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForOffsettingOfFi
nancialInstrumentsExplana
tory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/174
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29.5.2019

Documentatielabel

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende reparatie en onderhoud. [Zie: re 1 117 b
geving betreffende reparatie paratie- en onderhoudsuitgaven]
en onderhoud [text block]
Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende terugkoopovereenkomsten en om 1 117 b
geving betreffende terug gekeerde terugkoopovereenkomsten.
koopovereenkomsten
en
omgekeerde terugkoopover
eenkomsten [text block]

text block

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForRepairsAndMain
tenanceExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForRepurchaseAn
dReverseRepurchaseA
greementsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForResearchAndDe
velopmentExpenseExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForRestrictedCas
hAndCashEquivalentsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende aan re
stricties onderhevige geld
middelen en kasequivalenten
[text block]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende aan restricties onderhevige geldmid 1 117 b
delen en kasequivalenten. [Zie: aan restricties onderhevige geld
middelen en kasequivalenten]

NL

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende uitgaven voor onderzoek en ont 1 117 b
geving betreffende uitgaven wikkeling. [Zie: onderzoeks- en ontwikkelingskosten]
voor onderzoek en ontwik
keling [text block]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende uitgestelde rekeningen in verband 1 117 b
met prijsregulering. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met
prijsregulering [member]]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende herverzekering.
1 117 b
geving betreffende herver
zekering [text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving
betreffende
uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering
[text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForReinsuranceExpla
natory

text block

ifrs-full

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b, informatieverschaf
fing: IAS 18 35 a - vervalda
tum 1.1.2018

Referenties

DescriptionOfAccounting
PolicyForRegulatoryDefer
ralAccountsExplanatory

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende de opname van opbrengsten. [Zie:
geving betreffende de op opbrengsten]
name van opbrengsten [text
block]

Label

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting
PolicyForRecognitionOfRe
venue

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/175

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForSharebasedPay
mentTransactionsExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForStrippingCostsEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForSubsidiariesExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForTaxesOtherTha
nIncomeTaxExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForTerminationBene
fits

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende transacties waarbij de entiteit: a) 1 117 b
goederen of diensten ontvangt van de leverancier van die goe
deren of diensten (met inbegrip van een werknemer) in het
kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst;
of b) een verplichting aangaat om de transactie met de leveran
cier af te wikkelen in het kader van een op aandelen geba
seerde betalingsovereenkomst wanneer een andere entiteit van
de groep die goederen of diensten ontvangt. [Zie: op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomsten [member]]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende dienstverlening uit hoofde van con 1 117 b
cessieovereenkomsten. [Zie: dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten [member]]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende ontslagvergoedingen. [Zie: lasten uit 1 117 b
geving betreffende ontslag hoofde van ontslagvergoedingen]
vergoedingen [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende belastingen die geen winstbelasting 1 117 b
geving betreffende belastin zijn. [Zie: belastingen die geen winstbelasting zijn]
gen die geen winstbelasting
zijn [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende dochterondernemingen. [Zie: doch 1 117 b
geving betreffende dochter terondernemingen [member]]
ondernemingen [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag betreffende afvalverwijderingskosten die worden gemaakt in het 1 117 b
geving betreffende afgra kader van mijnbouwactiviteiten.
vingskosten [text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende op aan
delen gebaseerde betalings
transacties [text block]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende dienstver
lening uit hoofde van con
cessieovereenkomsten [text
block]

Publicatieblad van de Europese Unie

text block

text block

Documentatielabel

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende gesegmenteerde informatie.
geving betreffende geseg
menteerde informatie [tekst
block]

Label

NL

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForServiceConcessio
nArrangementsExplanatory

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting
PolicyForSegmentReportin
gExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/176
29.5.2019

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende transacties met belangen zonder 1 117 b
geving betreffende trans zeggenschap. [Zie: belangen zonder zeggenschap]
acties met belangen zonder
zeggenschap [text block]

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende ingekochte eigen aandelen. [Zie: 1 117 b
geving
betreffende
in ingekochte eigen aandelen]
gekochte eigen aandelen
[text block]
Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende warrants
[text block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForTransactions
WithNoncontrollingInte
restsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForTransactionsWi
thRelatedPartiesExplanato
ry

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForTreasurySharesEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForWarrantsExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
van de entiteit betreffende warrants. Warrants zijn financiële 1 117 b
instrumenten die de houder ervan het recht verschaffen om
gewone aandelen te kopen.

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende transacties met verbonden partijen. 1 117 b
geving betreffende trans [Zie: verbonden partijen [member]]
acties met verbonden par
tijen [text block]

NL

text block

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende handelsbaten en -lasten. [Zie: han 1 117 b
geving betreffende handels delsbaten (-lasten)]
baten en -lasten [text block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForTradingIncome
AndExpenseExplanatory

ifrs-full

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende handels- en andere vorderingen. 1 117 b
geving betreffende handels- [Zie: handels- en andere vorderingen]
en andere vorderingen [text
block]

text block

Referenties

DescriptionOfAccounting
PolicyForTradeAndOther
ReceivablesExplanatory

Documentatielabel

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving gebruikelijke werkwijze: IAS
slag voor financiële verslag van de entiteit betreffende handels- en andere schulden. [Zie: 1 117 b
geving betreffende handels- handels- en andere schulden]
en andere schulden [text
block]

Label

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAccounting
PolicyForTradeAndOther
PayablesExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/177

DescriptionOfAccounting
PolicyToDetermineCompo
nentsOfCashAndCashEqui
valents

DescriptionOfAcquiree

DescriptionOfAcquisitio
nOfAssetsByAssumingDi
rectlyRelatedLiabilitiesOr
ByMeansOfLease

DescriptionOfAcquisitio
nOfAssetsByAssumingDi
rectlyRelatedLiabilitiesOr
MeansOfFinanceLease

DescriptionOfAcquisitio
nOfEntityByMeansOfEqui
tyIssue

DescriptionOfAgreedAllo
cationOfDeficitOrSurplu
sOfMultiemployerOrState
PlanOnEntitysWithdrawal
FromPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

text

text

Referenties

Beschrijving van overeen
gekomen toerekening van
een tekort of surplus uit
hoofde van een collectieve
regeling van meer werk
gevers of een wettelijke pen
sioenregeling bij de terug
trekking van de entiteit uit
de regeling

De beschrijving van enigerlei overeengekomen toerekening van informatieverschaffing:
een tekort of surplus bij de terugtrekking van de entiteit uit een 19 148 c ii
collectieve toegezegdpensioenregeling van meer werkgevers of
een wettelijke toegezegdpensioenregeling. [Zie: collectieve toe
gezegdpensioenregelingen van meer werkgevers [member];
wettelijke toegezegdpensioenregelingen [member]]

Beschrijving van de over De beschrijving van de overname in natura van een entiteit voorbeeld: IAS 7 44 b
name van de entiteit door door uitgifte van eigenvermogensinstrumenten.
uitgifte van eigenvermogens
instrumenten
IAS

Beschrijving van de verwer De beschrijving van de verwerving in natura van activa door voorbeeld: IAS 7 44 a - ver
ving van activa door het het aangaan van verplichtingen die hiermee rechtstreeks in valdatum 1.1.2019
aangaan van verplichtingen verband staan, of door middel van een financiële lease.
die hiermee rechtstreeks in
verband staan, of door mid
del van een financiële lease

Beschrijving van de verwer De beschrijving van de verwerving in natura van activa door voorbeeld: IAS 7 44 a - in
ving van activa door het het aangaan van verplichtingen die hiermee rechtstreeks in gangsdatum 1.1.2019
aangaan van verplichtingen verband staan, of door middel van een leaseovereenkomst.
die hiermee rechtstreeks in
verband staan, of door mid
del van een leaseovereen
komst

IFRS

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving informatieverschaffing: IAS 7
van de entiteit die wordt gebruikt voor de bepaling van de 46
componenten van geldmiddelen en kasequivalenten. [Zie: geld
middelen en kasequivalenten]

Documentatielabel

Beschrijving van overgeno De beschrijving van het bedrijf of de bedrijven waarover de informatieverschaffing:
overnemende partij zeggenschap verkrijgt in een bedrijfscom 3 B64 a
men partij
binatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

Beschrijving van de grond
slag voor financiële verslag
geving betreffende de bepa
ling van de componenten
van geldmiddelen en kase
quivalenten [text block]

Label

NL

text

text

text

text block

Elementtype en at
tributen

L 143/178
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Andere door de entiteit ge
bruikte activa opgenomen in
de reële waarde van fonds
beleggingen

X instant debit

DescriptionOfAmountsO
fOtherAssetsUsedByEntity
IncludedInFairValueOfPla
nAssets

DescriptionOfAmountsOf
PropertyOccupiedByEntity
IncludedInFairValueOfPla
nAssets

DescriptionOfAnyOtherEn text
titysResponsibilitiesForG
overnanceOfPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van de verant
woordelijkheden van eniger
lei andere entiteit voor de
governance van de regeling

Door de entiteit gebruikte
eigendommen opgenomen
in de reële waarde van
fondsbeleggingen

Referenties

IAS

IAS

De reële waarde van door de entiteit gebruikte eigendommen informatieverschaffing:
die zijn opgenomen in de reële waarde van fondsbeleggingen 19 143
in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: fonds
beleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensi
oenregelingen [member]]
De beschrijving van de verantwoordelijkheden van de entiteit informatieverschaffing:
voor de governance van een toegezegdpensioenregeling die de 19 139 a iii
entiteit niet afzonderlijk beschrijft, bijvoorbeeld de verantwoor
delijkheden van beheerders of van leden van de raad van be
stuur van de regeling. [Zie: toegezegdpensioenregelingen
[member]]

IAS

IAS

IFRS

IAS

De reële waarde van andere door de entiteit gebruikte activa informatieverschaffing:
die zijn opgenomen in de reële waarde van fondsbeleggingen 19 143
in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: fonds
beleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensi
oenregelingen [member]]

De reële waarde van de overdraagbare eigen financiële instru informatieverschaffing:
menten van de entiteit die zijn opgenomen in de reële waarde 19 143
van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenrege
lingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde;
financiële instrumenten, klasse [member]; toegezegdpensioen
regelingen [member]]

De beschrijving van de activa, verplichtingen, aandelenbelangen informatieverschaffing:
of vergoedingen waarvoor de eerste administratieve verwerking 3 B67 a ii
voor een bedrijfscombinatie niet is voltooid. [Zie: bedrijfscom
binaties [member]]

De beschrijving van enigerlei overeengekomen toerekening van informatieverschaffing:
een tekort of surplus bij de liquidatie van een collectieve toe 19 148 c i
gezegdpensioenregeling van meer werkgevers of een wettelijke
toegezegdpensioenregeling. [Zie: collectieve toegezegdpensioen
regelingen van meer werkgevers [member]; wettelijke toege
zegdpensioenregelingen [member]]

Documentatielabel

NL

X instant debit

Eigen financiële instrumen
ten van de entiteit opge
nomen in reële waarde van
fondsbeleggingen

DescriptionOfAmountsO
X instant debit
fEntitysOwnFinancialIn
strumentsIncludedInFairVa
lueOfPlanAssets

ifrs-full

Beschrijving van activa, ver
plichtingen, aandelenbelan
gen of vergoedingen waar
voor de eerste administra
tieve verwerking niet is vol
tooid

text

DescriptionOfAmountsO
fAssetsLiabilitiesEquityInte
restsOrItemsOfConsiderati
onForWhichInitialAccoun
tingIsIncomplete

ifrs-full

Beschrijving van de overeen
gekomen toerekening van
een tekort of surplus uit
hoofde van een collectieve
regeling van meer werk
gevers of een wettelijke pen
sioenregeling bij liquidatie
van een regeling

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfAgreedAllo
cationOfDeficitOrSurplu
sOfMultiemployerOrState
PlanOnWindupOfPlan

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Beschrijving van door de re
geling of entiteit gevolgde
strategieën voor de mat
ching van activa en verplich
tingen met het oog op de
beheersing van het risico

Beschrijving van de onder
liggende activa van een
overeenkomst
betreffende
de juridische vorm van een
leaseovereenkomst en even
tuele restricties op het ge
bruik ervan

Beschrijving van grondsla
gen van jaarrekeningen die
zijn aangepast voor wijzi
gingen in de algemene
koopkracht van de functio
nele valuta

DescriptionOfAssetliability text
MatchingStrategiesUsed
ByPlanOrEntityToManage
Risk

text

DescriptionOfAssetUnder
lyingArrangementInvolvin
gLegalFormOfLeaseAndA
nyRestrictionsOnItsUse

DescriptionOfBasesOfFi
text
nancialStatementsThatHa
veBeenRestatedForChange
sInGeneralPurchasingPowe
rOfFunctionalCurrency

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IAS

De beschrijving van het feit of de jaarrekeningen die zijn aan informatieverschaffing:
gepast voor wijzigingen in de algemene koopkracht van de 29 39 b
functionele valuta, zijn gebaseerd op een historische-kostprijs
benadering of een actuele-waardebenadering bij verslaggeving
omtrent hyperinflatie. [Zie: kostprijsbenadering [member]]

IAS

De beschrijving van de onderliggende activa van een overeen informatieverschaffing: SIC
komst die betrekking heeft op de juridische vorm van een 27 10 a i - vervaldatum
leaseovereenkomst en eventuele restricties op het gebruik er 1.1.2019
van. [Zie: overeenkomsten betreffende de juridische vorm van
een leaseovereenkomst [member]]

IAS

NL

De beschrijving van door de toegezegdpensioenregeling of de informatieverschaffing:
entiteit gevolgde strategieën voor de matching van activa en 19 146
verplichtingen, met inbegrip van het gebruik van lijfrenten en
andere technieken, zoals longevity swaps, met het oog op de
beheersing van het risico. [Zie: toegezegdpensioenregelingen
[member]]

De beschrijving van de overeenkomsten betreffende de juri informatieverschaffing: SIC
dische vorm van een leaseovereenkomst. [Zie: overeenkomsten 27 10 a - vervaldatum
betreffende de juridische vorm van een leaseovereenkomst 1.1.2019
[member]]

Beschrijving van de overeen
komst betreffende de juri
dische vorm van een lease
overeenkomst

text

ifrs-full

DescriptionOfArrangemen
tInvolvingLegalFormOf
Lease

DescriptionOfAnyRetire
mentBenefitPlanTerminati
onTerms

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Beschrijving van de voor De beschrijving van de voorwaardelijke-vergoedingsregelingen informatieverschaffing:
3 B64 g ii
waardelijke-vergoedingsrege en de regelingen voor vrijwaringsactiva.
lingen en de regelingen voor
vrijwaringsactiva

Documentatielabel

text

Label

DescriptionOfArrange
mentForContingentConsi
derationArrangementsAn
dIndemnificationAssets

Elementtype en at
tributen

Beschrijving van eventuele De beschrijving van de beëindigingsvoorwaarden van een pen informatieverschaffing:
beëindigingsvoorwaarden
sioenregeling.
26 36 f
van een pensioenregeling

Elementnaam/rol URI

text

Prefix

L 143/180
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van de grond
slag van de inputs en ver
onderstellingen en de ra
mingstechnieken die worden
gebruikt om te bepalen of
het aan financiële instru
menten verbonden krediet
risico sinds de eerste op
name significant is toegeno
men

Beschrijving van de grond
slag van de inputs en ver
onderstellingen en de ra
mingstechnieken die worden
gebruikt om te bepalen of
een financieel actief een fi
nancieel actief met vermin
derde kredietwaardigheid is

text

text

DescriptionOfBasisOfAc
countingForTransactions
BetweenReportableSeg
ments

DescriptionOfBasisOfIn
putsAndAssumptionsAn
dEstimationTechniquesU
sedToDetermineWhether
CreditRiskOfFinancialIn
strumentsHaveIncreased
SignificantlySinceInitialRe
cognition

text
DescriptionOfBasisOfIn
putsAndAssumptionsAn
dEstimationTechniquesU
sedToDetermineWhetherFi
nancialAssetIsCreditimpai
redFinancialAsset

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De beschrijving van de grondslag van de inputs en veronder informatieverschaffing: IFRS
stellingen en de ramingstechnieken die worden gebruikt om te 7 35G a iii - ingangsdatum
bepalen of een financieel actief een financieel actief met ver 1.1.2018
minderde kredietwaardigheid is.

De beschrijving van de grondslag van de inputs en veronder informatieverschaffing: IFRS
stellingen en de ramingstechnieken die worden gebruikt om te 7 35G a ii - ingangsdatum
bepalen of het aan financiële instrumenten verbonden krediet 1.1.2018
risico sinds de eerste opname significant is toegenomen.

IFRS

IFRS

NL

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving informatieverschaffing:
slag voor financiële verslag betreffende transacties tussen te rapporteren segmenten van de 8 27 a
geving betreffende trans entiteit. [Zie: te rapporteren segmenten [member]]
acties tussen te rapporteren
segmenten

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor de bepaling van het informatieverschaffing:
slag voor de bepaling van bedrag van de betaling voor voorwaardelijke-vergoedingsrege 3 B64 g ii
het bedrag van de betaling lingen en vrijwaringsactiva.
voor
voorwaardelijke-ver
goedingsregelingen en vrij
waringsactiva

text

DescriptionOfBasisForDe
terminingAmountOfPay
mentForContingentConsi
derationArrangementsAn
dIndemnificationAssets

ifrs-full

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor het aanwijzen van fi informatieverschaffing: IFRS
4 39L c - ingangsdatum bij
slag voor het aanwijzen nanciële activa voor de overlappingsbenadering.
van financiële activa voor
eerste toepassing van IFRS 9
de overlappingsbenadering

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfBasisForDe
signatingFinancialAssets
ForOverlayApproach

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/181

Referenties

text

IFRS

Beschrijving van de grond
slag waarop uitgestelde reke
ningen in verband met prijs
regulering zijn opgenomen
en verwijderd en hoe zij
voor het eerst en later zijn
gewaardeerd

De beschrijving van de grondslag waarop uitgestelde rekenin informatieverschaffing:
gen in verband met prijsregulering zijn opgenomen en ver 14 32
wijderd en hoe zij voor het eerst en later zijn gewaardeerd,
met inbegrip van hoe uitgestelde rekeningen in verband met
prijsregulering zijn beoordeeld met het oog op realiseerbaar
heid en hoe bijzonderewaardeverminderingsverlies wordt toe
gerekend. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met prijs
regulering [member]]

DescriptionOfBasis
OnWhichRegulatoryDefer
ralAccountBalancesAreRe
cognisedAndDerecognise
dAndHowTheyAreMeasu
redInitiallyAndSubsequent
ly

IAS

ifrs-full

text

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor de waardering van informatieverschaffing:
26 35 a ii
slag voor de waardering activa beschikbaar voor uitkeringen in pensioenregelingen.
van activa beschikbaar voor
uitkeringen

DescriptionOfBasisOfValu
ationOfAssetsAvailableFor
Benefits

ifrs-full

text

IFRS

DescriptionOfBasisOfPre
parationOfSummarisedFi
nancialInformationOfJoint
Venture

ifrs-full

IFRS

NL

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor de opstelling van sa informatieverschaffing:
slag voor de opstelling van mengevatte financiële informatie van een joint venture. [Zie: 12 B15
samengevatte financiële in joint ventures [member]]
formatie van een joint ven
ture

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag voor de opstelling van sa informatieverschaffing:
slag voor de opstelling van mengevatte financiële informatie van een geassocieerde deel 12 B15
samengevatte financiële in neming. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]
formatie van een geassoci
eerde deelneming

text

DescriptionOfBasisOfPre
parationOfSummarisedFi
nancialInformationOfAsso
ciate

De beschrijving van de grondslag van de inputs en veronder informatieverschaffing: IFRS
stellingen en de ramingstechnieken die worden gebruikt om de 7 35G a i - ingangsdatum
binnen twaalf maanden en de tijdens de looptijd te verwachten 1.1.2018
kredietverliezen te waarderen.

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Beschrijving van de grond
slag van de inputs en ver
onderstellingen en de ra
mingstechnieken die worden
gebruikt om de binnen
twaalf maanden en de tij
dens de looptijd te verwach
ten kredietverliezen te waar
deren

Elementtype en at
tributen

text
DescriptionOfBasisOfIn
putsAndAssumptionsAn
dEstimationTechniquesU
sedToMeasure12mon
thAndLifetimeExpectedCre
ditLosses

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/182
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29.5.2019

text

text

text

text

DescriptionOfBasisUsed
ToPrepareComparativeIn
formationThatDoesNot
ComplyWithIFRS7An
dIFRS9

DescriptionOfBiologicalAs
sets

DescriptionOfBiologicalAs
setsPreviouslyMeasuredAt
Cost

DescriptionOfBiologicalAs
setsWhereFairValueInfor
mationIsUnreliable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

DescriptionOfBasisUsedTo
DetermineSurplusOrDefici
tOfMultiemployerPlan

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfBasisOnWhi
chUnitsRecoverableA
mountHasBeenDetermined

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

De beschrijving van de grondslag gebruikt voor het bepalen informatieverschaffing:
van een surplus of tekort in een collectieve regeling van meer 19 148 d iv
werkgevers of wettelijke regeling dat een invloed kan hebben
op het bedrag van toekomstige bijdragen. [Zie: collectieve toe
gezegdpensioenregelingen van meer werkgevers [member];
wettelijke toegezegdpensioenregelingen [member]]

De beschrijving van de grondslag waarop de realiseerbare informatieverschaffing:
waarde van de kasstroomgenererende eenheid (groep van een 36 134 c
heden) is bepaald (d.w.z. bedrijfswaarde of reële waarde min
vervreemdingskosten). [Zie: kasstroomgenererende eenheden
[member]]

Documentatielabel

IAS

IAS

Beschrijving van biologische
activa waarvan de informatie
over de reële waarde onbe
trouwbaar is

De beschrijving van biologische activa waarvan de informatie informatieverschaffing:
over de reële waarde onbetrouwbaar is en de entiteit deze 41 54 a
waardeert tegen hun kostprijs min eventuele geaccumuleerde
afschrijving en geaccumuleerde bijzonderewaardeverminde
ringsverliezen. [Zie: biologische activa; bijzonderewaardever
minderingsverlies]

Beschrijving van voorheen De beschrijving van biologische activa die voorheen zijn ge informatieverschaffing:
tegen kostprijs gewaardeerde waardeerd tegen hun kostprijs min eventuele geaccumuleerde 41 56 a
biologische activa
afschrijving en bijzonderewaardeverminderingsverliezen die tij
dens de lopende periode op betrouwbare wijze waardeerbaar
tegen reële waarde zijn geworden. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]; gewaardeerd tegen kostprijs [member]; bio
logische activa; bijzonderewaardeverminderingsverlies]

Beschrijving van biologische De beschrijving van biologische activa. [Zie: biologische activa] informatieverschaffing:
activa
41 41

IAS

IAS

IAS

NL

Beschrijving van de grond De beschrijving van de grondslag gebruikt voor het opstellen informatieverschaffing: IFRS
slag gebruikt voor het op van vergelijkende informatie die niet met IFRS 7 en IFRS 9 in 1 E2 b - ingangsdatum
stellen van vergelijkende in overeenstemming is.
1.1.2018
formatie die niet met IFRS 7
en IFRS 9 in overeenstem
ming is

Beschrijving van de grond
slag gebruikt voor het bepa
len van het surplus of tekort
van een collectieve regeling
van meer werkgevers of
een wettelijke regeling

Beschrijving van de grond
slag waarop de realiseerbare
waarde van de eenheid is
bepaald

Label

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/183

Beschrijving van een wijzi
ging in de waarderingstech
niek gebruikt bij waardering
tegen reële waarde, verplich
tingen

Beschrijving van een wijzi De beschrijving van een wijziging in de waarderingstechniek informatieverschaffing: IAS
ging in de waarderingstech gebruikt voor de waardering van reële waarde min kosten van 36 134 e iiB, informatiever
niek gebruikt voor de waar de vervreemding. [Zie: waarderingstechnieken [member]]
schaffing: IAS 36 130 f ii
dering van reële waarde min
kosten van de vervreemding

text

text

text

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementLia
bilities

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedTo
MeasureFairValueLessCost
sOfDisposal

ifrs-full

ifrs-full

De beschrijving van een wijziging in de waarderingstechniek informatieverschaffing:
(bijvoorbeeld wijziging van een marktbenadering naar een ba 13 93 d
tenbenadering of het gebruik van een aanvullende waarderings
techniek) voor de waardering tegen reële waarde van verplich
tingen. [Zie: batenbenadering [member]; marktbenadering
[member]]

De beschrijving van een wijziging in de waarderingstechniek informatieverschaffing:
(bijv. wijziging van een marktbenadering naar een batenbena 13 93 d
dering of het gebruik van een aanvullende waarderingstech
niek) voor de waardering tegen reële waarde van eigenver
mogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: eigenvermogens
instrumenten van een entiteit [member]; batenbenadering
[member]; marktbenadering [member]]

IFRS

IFRS

NL

Beschrijving van een wijzi
ging in de waarderingstech
niek gebruikt bij waardering
tegen reële waarde, eigenver
mogensinstrumenten van de
entiteit

IFRS

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

De beschrijving van een wijziging in de waarderingstechniek informatieverschaffing:
(bijv. wijziging van een marktbenadering naar een batenbena 13 93 d
dering of het gebruik van een aanvullende waarderingstech
niek) voor de waardering tegen reële waarde van activa. [Zie:
batenbenadering [member]; marktbenadering [member]]

ifrs-full

Beschrijving van een wijzi
ging in de waarderingstech
niek gebruikt bij waardering
tegen reële waarde, activa

text

IAS

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementAs
sets

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Beschrijving van kasstroom De beschrijving van een kasstroomgenererende eenheid (bij informatieverschaffing:
genererende eenheid
voorbeeld of het gaat om een productielijn, een fabriek, een 36 130 d i
bedrijfsactiviteit, een geografisch gebied of een te rapporteren
segment zoals gedefinieerd in IFRS 8). [Zie: kasstroomgenere
rende eenheden [member]]

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfCashgenera
tingUnit

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/184
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Documentatielabel

Referenties

DescriptionOfChangesIn
ServiceConcessionArrange
ment

ifrs-full

text

text

DescriptionOfChangesIn
PlanToSellNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldFor
Sale

ifrs-full

De beschrijving van de feiten en omstandigheden die tot de informatieverschaffing:
beslissing hebben geleid tot wijziging van het plan tot verkoop 5 42
van vaste activa of van groepen activa die worden afgestoten.
[Zie: vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en
die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; groepen
activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop [member]]

Beschrijving van wijzigingen De beschrijving van wijzigingen in dienstverlening uit hoofde informatieverschaffing:
in dienstverlening uit hoofde van een concessieovereenkomst. [Zie: dienstverlening uit 29 6 d
van een concessieovereen hoofde van concessieovereenkomsten [member]]
komst

Beschrijving van wijzigingen
in het plan tot verkoop van
vaste activa of van een
groep activa die worden af
gestoten en die zijn aange
houden voor verkoop

Beschrijving van wijzigingen
in de methoden en ver
onderstellingen gehanteerd
bij de opstelling van een ge
voeligheidsanalyse voor ac
tuariële veronderstellingen

text

DescriptionOfChangesIn
MethodsAndAssumptions
UsedInPreparingSensitivity
AnalysisForActuarialAs
sumptions

ifrs-full

SIC

IFRS

IAS

De beschrijving van wijzigingen in de ramingstechnieken of informatieverschaffing: IFRS
significante veronderstellingen die zijn aangebracht bij toepas 7 35G c - ingangsdatum
sing van vereisten inzake bijzondere waardevermindering en de 1.1.2018
redenen voor die wijzigingen.

Beschrijving van wijzigingen
in ramingstechnieken of sig
nificante veronderstellingen
aangebracht bij toepassing
van vereisten inzake bijzon
dere waardevermindering en
redenen voor die wijzigin
gen

DescriptionOfChangesInEs text
timationTechniquesOrSig
nificantAssumptionsMa
deWhenApplyingImpair
mentRequirementsAndRea
sonsForThoseChanges

ifrs-full

NL

De beschrijving van wijzigingen in de methoden en veronder informatieverschaffing:
stellingen die worden gehanteerd bij de opstelling van een 19 145 c
gevoeligheidsanalyse voor belangrijke actuariële veronderstellin
gen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

Beschrijving van wijzigingen De beschrijving van wijzigingen in doelstellingen, beleid en informatieverschaffing: IAS 1
in doelstellingen, beleid en procedures van de entiteit op het gebied van kapitaalbeheer 135 c
procedures van de entiteit en wat de entiteit als kapitaal beheert.
op het gebied van kapitaal
beheer en wat de entiteit als
kapitaal beheert

IFRS

DescriptionOfChangesI
text
nEntitysObjectivesPolicie
sAndProcessesForMana
gingCapitalAndWhatEntity
ManagesAsCapital

Beschrijving van de wijzi De beschrijving van de wijziging in de status van een beleg informatieverschaffing:
ging in de status van een gingsentiteit. [Zie: informatieverschaffing over beleggingsenti 12 9B
beleggingsentiteit
teiten [text block]]

Label

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfChangeOfIn
vestmentEntityStatus

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/185

voorbeeld: IFRS 7 IG29 c vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 37 b - vervalda
tum 1.1.2018

Referenties

De beschrijving van als onderpand aangehouden zekerheden en informatieverschaffing: IFRS
andere kredietbescherming voor het bedrag dat het best de 7 35K b - ingangsdatum
maximale blootstelling aan kredietrisico weergeeft. Dit behelst 1.1.2018
een beschrijving van de aard en de kwaliteit van de aange
houden zekerheden; een toelichting bij alle significante ver
anderingen van de kwaliteit van die zekerheden of kredietbe
schermingen en informatie over financiële instrumenten waar
voor een entiteit vanwege de zekerheden geen voorziening
voor verliezen heeft opgenomen. [Zie: kredietrisico [member];
maximale blootstelling aan kredietrisico]

De beschrijving van als onderpand aangehouden zekerheden en informatieverschaffing: IFRS
van andere kredietbescherming, alsook van de financiële im 7 36 b - vervaldatum
pact daarvan (bijvoorbeeld een kwantificering van de mate 1.1.2018
waarin zekerheidsstellingen en andere kredietbescherming het
kredietrisico beperken) voor het bedrag dat het best het maxi
male kredietrisico weergeeft waaraan de entiteit is blootgesteld.
[Zie: kredietrisico [member]; maximale blootstelling aan kre
dietrisico]

De beschrijving van de aard van aangehouden zekerheden en
andere kredietbeschermingen verkregen voor financiële activa
waarvan individueel is vastgesteld dat ze een bijzondere waar
devermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]

Documentatielabel

NL

Beschrijving van als onder
pand aangehouden zekerhe
den en andere kredietbe
scherming

text

DescriptionOfCollateral
HeldAsSecurityAndOther
CreditEnhancements2014

ifrs-full

Beschrijving van als onder
pand aangehouden zekerhe
den en andere kredietbe
scherming en de financiële
impact daarvan voor het be
drag dat het best de maxi
male blootstelling weergeeft.

text

DescriptionOfCollateral
HeldAsSecurityAndOther
CreditEnhancements

ifrs-full

Label

Beschrijving van aangehou
den zekerheden en andere
kredietbeschermingen,
fi
nanciële activa waarvan in
dividueel is vastgesteld dat
ze een bijzondere waarde
vermindering hebben onder
gaan

Elementtype en at
tributen

text

DescriptionOfCollateral
HeldAndOtherCreditEn
hancementsFinancialAs
setsThatAreIndividuallyDe
terminedToBeImpaired

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/186
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Beschrijving van de vergelij
king tussen activa en ver
plichtingen opgenomen met
betrekking tot gestructu
reerde entiteiten en maxi
male blootstelling aan ver
lies uit hoofde van belangen
in gestructureerde entiteiten

DescriptionOfComparison
BetweenAssetsAndLiabili
tiesRecognisedInRelation
ToStructuredEntitiesAnd
MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructure
dEntities

DescriptionOfCompliance text
WithIFRSsIfAppliedForInte
rimFinancialReport

ifrs-full

ifrs-full

De beschrijving van de vergelijking van de boekwaarde van de informatieverschaffing:
activa en verplichtingen van de entiteit die verband houden 12 29 d
met haar belangen in gestructureerde entiteiten en de maximale
blootstelling aan verlies uit hoofde van deze entiteiten. [Zie:
boekwaarde [member]; niet-geconsolideerde gestructureerde
entiteiten [member]; maximale blootstelling aan verlies uit
hoofde van belangen in gestructureerde entiteiten]

De beschrijving van de voorwaarden die zijn gekoppeld aan het informatieverschaffing:
gebruik door de entiteit van een zekerheid met het recht om 7 15 c
deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als
de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is.

Beschrijving van overeen De beschrijving van de overeenstemming van het tussentijdse informatieverschaffing:
stemming met IFRS, indien financiële verslag van de entiteit met de IFRS. [Zie: IFRS [mem 34 19
toegepast voor tussentijds fi ber]]
nancieel verslag

Beschrijving van voorwaar
den die zijn gekoppeld aan
het gebruik door de entiteit
van een zekerheid met het
recht om deze te verkopen
of tot zekerheid aan derden
te verstrekken als de eige
naar van de zekerheid niet
in gebreke is

DescriptionOfCollateralPer text
mittedToSellOrRepledgeIn
AbsenceOfDefaultByOwne
rOfCollateral

ifrs-full

Referenties

IAS

IFRS

IFRS

De beschrijving als onderpand aangehouden zekerheden en informatieverschaffing: IFRS
andere kredietbescherming, alsook van de financiële impact 7 36 b - ingangsdatum
daarvan (bijvoorbeeld een kwantificering van de mate waarin 1.1.2018
zekerheidsstellingen en andere kredietbescherming het krediet
risico beperken) voor het bedrag dat het best de maximale
blootstelling aan kredietrisico weergeeft van financiële instru
menten waarop de vereisten van IFRS 9 inzake bijzondere
waardevermindering niet worden toegepast. [Zie: kredietrisico
[member]; maximale blootstelling aan kredietrisico]

Documentatielabel

NL

text

Beschrijving van als onder
pand aangehouden zekerhe
den en andere kredietbe
scherming, alsook van de fi
nanciële impact daarvan
voor het bedrag dat het
best de maximale blootstel
ling weergeeft, financiële in
strumenten waarop de ver
eisten van IFRS 9 inzake bij
zondere waardeverminde
ring niet worden toegepast

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfCollateral
HeldAsSecurityAndOther
CreditEnhancements
AndTheirFinancialEffectIn
RespectOfAmountThatBe
stRepresentsMaximumEx
posureFinancialInstru
mentsToWhichImpair
mentRequirements
InIFRS9AreNotApplied

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/187

text

text

text

DescriptionOfContractua
lAgreementOrStatedPolicy
ForChargingNetDefinedBe
nefitCost

DescriptionOfConversio
nOfDebtToEquity

DescriptionOfCriteriaUsed
ToDistinguishInvestment
PropertyFromOwneroccu
piedPropertyAndFromPro
pertyHeldSaleInOrdinary
CourseOfBusiness

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

DescriptionOfConclusi
onWhyTransactionPrice
WasNotBestEvidenceOf
FairValue

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfConcentrati
onsOfInsuranceRisk

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van criteria om
vastgoedbeleggingen te on
derscheiden van vastgoed
voor eigen gebruik en van
vastgoed aangehouden voor
verkoop in het kader van
normale bedrijfsvoering

De beschrijving van de criteria die worden gebruikt om vast informatieverschaffing:
goedbeleggingen te onderscheiden van vastgoed voor eigen 40 75 c
gebruik en vastgoed aangehouden voor verkoop in het kader
van de normale bedrijfsvoering, in situaties waarin de classifi
catie van het vastgoed als vastgoedbelegging moeilijk uitvoer
baar is. [Zie: vastgoedbeleggingen]

IAS

IAS

De beschrijving van de contractuele overeenkomst of de vast informatieverschaffing:
gelegde grondslag voor het belasten van de nettokosten uit 19 149 a
hoofde van toegezegde pensioenrechten of het feit dat een
dergelijke grondslag niet bestaat voor entiteiten die deelnemen
aan toegezegdpensioenregelingen waarbij risico's tussen entitei
ten onder gemeenschappelijke zeggenschap worden verdeeld.
[Zie: toegezegdpensioenregelingen waarbij risico's tussen enti
teiten onder gemeenschappelijke zeggenschap worden gedeeld
[member]]

Beschrijving van omzetting De beschrijving van de omzetting in natura van vreemd ver voorbeeld: IAS 7 44 c
van vreemd vermogen in ei mogen in eigen vermogen.
gen vermogen

IFRS

De beschrijving waarom de entiteit heeft geconcludeerd dat de informatieverschaffing:
transactieprijs niet de beste indicatie van de reële waarde was, 7 28 c
met inbegrip van een beschrijving van de informatie die de
reële waarde onderbouwt.
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tuele overeenkomst of vast
gelegde grondslag voor het
belasten van nettokosten
uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten

Beschrijving van de conclu
sie waarom de transactie
prijs niet de beste indicatie
van reële waarde was

Beschrijving van concentra De beschrijving van concentraties van verzekeringsrisico, met informatieverschaffing:
inbegrip van een beschrijving hoe het management concentra 4 39 c ii
ties van verzekeringsrisico
ties vaststelde en een beschrijving van het gemeenschappelijke
kenmerk waardoor iedere concentratie zich onderscheidt (bij
voorbeeld het type verzekerde gebeurtenis, het geografische
gebied of de valuta).
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fing over regelingen die risi
co's delen tussen entiteiten
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ning van een andere groeps
entiteit

Beschrijving van verwijzin
gen naar informatieverschaf
fing over de aard en om
vang van risico's die voort
vloeien uit financiële instru
menten

IFRS

IAS

De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaffing informatieverschaffing:
over de aard en omvang van risico's die voortvloeien uit finan 7 B6
ciële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [mem
ber]]

De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaffing informatieverschaffing:
over toegezegdpensioenregelingen die risico's delen tussen en 19 150
titeiten onder gemeenschappelijke zeggenschap in de jaarreke
ning van een andere groepsentiteit. [Zie: toegezegdpensioen
regelingen waarbij risico's tussen entiteiten onder gemeen
schappelijke zeggenschap worden gedeeld [member]]

Beschrijving van verwijzin De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaffing informatieverschaffing: IFRS
gen naar informatieverschaf over leaseovereenkomsten.
16 52 - ingangsdatum
fing over leaseovereenkom
1.1.2019
sten

Beschrijving van verwijzin De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaffing informatieverschaffing: IFRS
gen naar informatieverschaf over hedge accounting die naast de jaarrekening wordt gepre 7 21B - ingangsdatum
fing over hedge accounting senteerd.
1.1.2018
die naast de jaarrekening
wordt gepresenteerd

Beschrijving van verwijzin De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaffing informatieverschaffing: IFRS
gen naar informatieverschaf over kredietrisico dat naast de jaarrekening wordt gepresen 7 35C - ingangsdatum
fing over kredietrisico dat teerd.
1.1.2018
naast de jaarrekening wordt
gepresenteerd

Beschrijving van verwijzin De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaffing informatieverschaffing:
14 31
gen naar informatieverschaf over aan tariefregulering onderworpen activiteiten.
fing over aan tariefregule
ring onderworpen activitei
ten
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som, rente, het „sinking
fund” of aflossingsbepalin
gen met betrekking tot aan
gegane leningen, die de fi
nancier in staat stelden om
versnelde aflossing te eisen

De beschrijving van de details over het gedurende de periode informatieverschaffing:
niet nakomen van bepalingen aangaande de hoofdsom, rente, 7 19
het „sinking fund” of aflossingsbepalingen met betrekking tot
aangegane leningen, die de financier in staat stelden om ver
snelde aflossing te eisen.

IAS

IFRS

De beschrijving van de huidige en vroegere wijze waarop activa informatieverschaffing:
worden en werden samengevoegd voor kasstroomgenererende 36 130 d iii
eenheden indien de samenvoeging van activa voor de identifi
catie van de kasstroomgenererende eenheid is gewijzigd sinds
de (eventuele) vorige schatting van de realiseerbare waarde van
de kasstroomgenererende eenheid. [Zie: kasstroomgenererende
eenheden [member]]

IAS

IAS

Beschrijving van bestaande De beschrijving van bestaande verbintenissen of voornemens informatieverschaffing:
verbintenissen of voor om steun aan een dochteronderneming te verlenen. [Zie: doch 12 19D b
nemens om steun aan een terondernemingen [member]]
dochteronderneming te ver
lenen

Beschrijving van de huidige
en vroegere wijze waarop
activa worden en werden sa
mengevoegd

Beschrijving van de valuta De beschrijving van de valuta waarin de aanvullende informatie informatieverschaffing:
21 57 b
waarin de aanvullende infor van de entiteit wordt weergegeven.
matie wordt weergegeven

Beschrijving van verwijzin De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaffing informatieverschaffing:
34 16 A
gen naar informatieverschaf die naast de tussentijdse jaarrekening wordt gepresenteerd.
fing die naast de tussentijdse
jaarrekening wordt gepre
senteerd

Label

NL

text

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresPresente
dOutsideInterimFinancialS
tatements

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/190
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

text

X.XX instant

X.XX instant

DescriptionOfDifficulties
StructuredEntityExperien
cedInFinancingItsActivities

DescriptionOfDiscountRa
tesAppliedToCashFlowPro
jections

DescriptionOfDiscountRa
tesUsedInCurrentEstimate
OfValueInUse

DescriptionOfDiscountRa
tesUsedInPreviousEstimate
OfValueInUse

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De beschrijving van de details over het gedurende de periode informatieverschaffing:
niet nakomen van bepalingen aangaande de hoofdsom, rente, 7 18 a
het „sinking fund” of aflossingsbepalingen met betrekking tot
aangegane leningen.
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IFRS

Disconteringsvoet gebruikt De disconteringsvoet gebruikt bij de vorige schatting van de informatieverschaffing:
bij vorige schatting van de contante waarde van de kasstromen die worden verwacht voort 36 130 g
bedrijfswaarde
te komen uit een actief of een kasstroomgenererende eenheid.

Disconteringsvoet gebruikt De disconteringsvoet gebruikt bij de actuele schatting van de informatieverschaffing:
bij actuele schatting van de contante waarde van de kasstromen die worden verwacht voort 36 130 g
bedrijfswaarde
te komen uit een actief of een kasstroomgenererende eenheid.

IAS

IAS

Op de kasstroomramingen De op de kasstroomramingen toegepaste disconteringsvoet informatieverschaffing: IAS
toegepaste disconteringsvoet voor een kasstroomgenererende eenheid (groep van eenheden). 36 134 d v, informatiever
[Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]]
schaffing: IAS 36 134 e v

Beschrijving van moeilijkhe De beschrijving van de moeilijkheden die een gestructureerde voorbeeld: IFRS 12 B26 f
den die een gestructureerde entiteit bij de financiering van haar activiteiten heeft onder
entiteit bij de financiering vonden.
van haar activiteiten heeft
ondervonden
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Beschrijving van een schat De beschrijving van de schatting van het bereik van niet-gedis informatieverschaffing:
ting van het bereik van conteerde uitkomsten uit hoofde van voorwaardelijke-vergoe 3 B64 g iii
niet-gedisconteerde uitkom dingsregelingen en vrijwaringsactiva.
sten uit hoofde van voor
waardelijke-vergoedingsrege
lingen en vrijwaringsactiva

Beschrijving van de gevol De beschrijving van de gevolgen van de regelgeving voor een informatieverschaffing:
gen van regelgeving voor toegezegdpensioenregeling, zoals het actiefplafond. [Zie: toege 19 139 a ii
een regeling
zegdpensioenregelingen [member]]
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Beschrijving van de gevol De beschrijving van de gevolgen voor de jaarrekening van de informatieverschaffing: IFRS
gen van de wijziging van wijziging van het bedrijfsmodel van de entiteit voor het beheer 7 12 B b - ingangsdatum
het bedrijfsmodel voor het van financiële activa. [Zie: financiële activa]
1.1.2018
beheer van financiële activa
voor jaarrekening
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De effectieve rentevoet voor financiële activa die uit de cate informatieverschaffing: IFRS
gorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 7 12C a - ingangsdatum
waardeverandering in de winst-en-verliesrekening zijn geher 1.1.2018
classificeerd naar de categorie gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs of reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat
op de datum van herclassificatie. [Zie: financiële activa]
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De informatieverschaffing over de bekende of redelijkerwijs informatieverschaffing: IAS 8
schatbare informatie die van belang is om de mogelijke impact 30 b
te beoordelen die de toepassing van een nieuwe IFRS die is
uitgegeven maar nog niet van kracht is, zal hebben.

IFRS

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de verwachte impact van den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
de eerste toepassing van domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
nieuwe standaarden of inter
pretaties [line items]

Informatieverschaffing over
de verwachte impact van
de eerste toepassing van
nieuwe standaarden of inter
pretaties [abstract]

Informatieverschaffing over
de verwachte impact van
de eerste toepassing van
nieuwe standaarden of inter
pretaties [text block]

Beschrijving van het bestaan De beschrijving van het bestaan van externe kredietbescher informatieverschaffing:
van externe kredietbescher ming voor verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde en 13 98
uitgegeven met een onlosmakelijke externe kredietbescherming.
ming
[Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

IAS

Beschrijving van het bestaan De beschrijving van het bestaan van beperkingen op eigendom informatieverschaffing:
16 74 a
van beperkingen op eigen van materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]
dom, materiële vaste activa
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De beschrijving van de gebeurtenis of wijziging in omstandig informatieverschaffing:
heden die heeft geleid tot de opname van uitgestelde belasting 12 81 k
voordelen die waren verworven in een bedrijfscombinatie maar
pas na de overnamedatum zijn opgenomen. [Zie: bedrijfscom
binaties [member]]
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Beschrijving van de verval
datum van verrekenbare tij
delijke verschillen, niet-ge
compenseerde fiscale verlie
zen en ongebruikte fiscaal
verrekenbare tegoeden

De beschrijving van de (eventuele) vervaldatum van verreken informatieverschaffing:
bare tijdelijke verschillen, niet-gecompenseerde fiscale verliezen 12 81 e
en ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden waarvoor in het
overzicht van de financiële positie geen uitgestelde belasting
vordering is opgenomen. [Zie: tijdelijke verschillen [member];
ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden [member]; niet-ge
compenseerde fiscaal verrekenbare verliezen [member]]

Verwachte volatiliteit, toege De verwachte volatiliteit van de aandelenprijs gebruikt voor informatieverschaffing:
kende aandelenopties
berekening van de reële waarde van de toegekende aandelen 2 47 a i
opties. De verwachte volatiliteit is een maatstaf voor het bedrag
waarmee een prijs gedurende een periode naar verwachting zal
schommelen. De maatstaf van volatiliteit die wordt gebruikt in
het kader van optiewaarderingsmodellen is de standaarddeviatie
op jaarbasis van het continu samengestelde rendement op het
aandeel gedurende een bepaalde periode.

IAS

IFRS

IAS
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Beschrijving van het ver De beschrijving van het verwachte tijdstip waarop uitstromen informatieverschaffing:
wachte tijdstip van uitstro van economische voordelen met betrekking tot andere voor 37 85 a
men, andere voorzieningen zieningen zullen plaatsvinden. [Zie: andere voorzieningen]

De beschrijving van het verwachte tijdstip waarop de uitstro informatieverschaffing: IFRS
men van economische voordelen voor voorwaardelijke ver 3 B67 c, informatieverschaf
plichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie zullen plaats fing: IFRS 3 B64 j
vinden. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; bedrijfs
combinaties [member]]
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ning van de boekwaarden die volgens de voorheen toegepaste 1 31A
GAAP zijn bepaald, indien de entiteit een beroep doet op de in
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gasactiva.
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De beschrijving van de mate waarin de reële waarde van vast informatieverschaffing:
goedbeleggingen (zoals gewaardeerd of vermeld in de jaarreke 40 75 e
ning) is gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke
taxateur die in het bezit is van een erkende en relevante be
roepskwalificatie en beschikt over recente ervaring met de lo
catie en categorie van de te waarderen vastgoedbelegging. [Zie:
vastgoedbeleggingen]

De beschrijving van de mate waarin de entiteit aansprakelijk informatieverschaffing:
kan worden gesteld voor verplichtingen van andere entiteiten 19 148 b
uit hoofde van de contractuele bepalingen van de collectieve
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lijke pensioenregeling. [Zie: collectieve toegezegdpensioenrege
lingen van meer werkgevers [member]; wettelijke toegezegd
pensioenregelingen [member]]
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IFRS

De beschrijving van het feit en de reden waarom het volume informatieverschaffing: IFRS
van de afdekkingsrelaties waarop de vrijstelling in alinea 23C 7 24D - ingangsdatum
van IFRS 7 van toepassing is, niet representatief is voor de 1.1.2018
normale volumes.

De beschrijving van het feit en de reden waarom gevoeligheid informatieverschaffing:
sanalysen niet representatief zijn voor inherente risico's van 7 42
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het jaar niet weerspiegelt). [Zie: financiële instrumenten, klasse
[member]]
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De beschrijving van het feit en de redenen waarom de entiteit informatieverschaffing:
haar maximale blootstelling aan verlies uit hoofde van haar 12 29 c
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De beschrijving van het feit en de grondslag voor de bepaling informatieverschaffing:
van de boekwaarden volgens de voorheen toegepaste GAAP, 1 31B
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cantlyAssets

DescriptionOfFactThat
text
ChangingOneOrMoreU
nobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignifi
cantlyEntitysOwnEquityIn
struments

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IFRS

IFRS

De beschrijving van het feit dat een verandering van een of informatieverschaffing:
meer van de niet-waarneembare inputs voor de bepaling van 13 93 h ii
de reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de enti
teit ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alternatieve
veronderstellingen de reële waarde significant zou wijzigen.
[Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member]]

NL

De beschrijving van het feit dat een verandering van een of informatieverschaffing:
meer van de niet-waarneembare inputs voor de bepaling van 13 93 h ii
de reële waarde van activa ter weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve veronderstellingen de reële waarde signi
ficant zou wijzigen.

Beschrijving van het feit dat De beschrijving van het feit dat het bedrag van het effect op informatieverschaffing: IAS 8
het bedrag van een schat toekomstige perioden door schattingswijzigingen niet is ver 40
tingswijziging niet haalbaar schaft omdat de inschatting niet haalbaar is.
is [text block]

text block

DescriptionOfFactThatA
mountOfChangeInAccoun
tingEstimateIsImpracticable

ifrs-full

Beschrijving van factoren De kwalitatieve beschrijving van de factoren waaruit de opge informatieverschaffing:
waaruit de opgenomen nomen goodwill bestaat, zoals verwachte synergievoordelen uit 3 B64 e
goodwill bestaat
de samenvoeging van bedrijfsactiviteiten van de overgenomen
en overnemende partij, immateriële activa die niet in aanmer
king komen voor afzonderlijke opname of andere factoren.
[Zie: goodwill]

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfFactorsThat
MakeUpGoodwillRecogni
sed

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Beschrijving van het feit dat
het maximale en optimale
gebruik van een niet-financi
eel actief verschilt van het
huidige gebruik

text

text

DescriptionOfFactThatHig
hestAndBestUseOfNonfi
nancialAssetDiffersFrom
CurrentUse

DescriptionOfFactThatIm
pactIsNotKnownOrReaso
nablyEstimable

DescriptionOfFactThatMul text
tiemployerPlanIsDefinedBe
nefitPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van het feit dat
een collectieve regeling van
meer werkgevers of een wet
telijke regeling een toege
zegdpensioenregeling is

De beschrijving van het feit dat een collectieve regeling van informatieverschaffing:
meer werkgevers of wettelijke regeling een toegezegdpensioen 19 148 d i
regeling is. [Zie: collectieve toegezegdpensioenregelingen van
meer werkgevers [member]; wettelijke toegezegdpensioenrege
lingen [member]]

IAS

IFRS

IFRS

De beschrijving van het feit dat de entiteit geen in rechte informatieverschaffing:
afdwingbare of feitelijke verplichting heeft met betrekking tot 11 C4
negatieve nettoactiva indien de samenvoeging van alle eerdere
proportioneel geconsolideerde activa en verplichtingen bij de
overgang van proportionele consolidatie naar de vermogens
mutatiemethode resulteert in negatieve nettoactiva.

De beschrijving van het feit dat het gebruik van een niet-finan informatieverschaffing:
cieel actief dat de waarde van het actief of de groep van activa 13 93 i
en verplichtingen (bijvoorbeeld een bedrijf) waarbinnen het
actief zou worden gebruikt, zou maximaliseren, verschilt van
het huidige gebruik.

IFRS

Referenties

De beschrijving van het feit dat een verandering van een of informatieverschaffing:
meer van de niet-waarneembare inputs voor de bepaling van 13 93 h ii
de reële waarde van verplichtingen ter weerspiegeling van re
delijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen de reële
waarde significant zou wijzigen.

Documentatielabel

NL

Beschrijving van het feit dat De beschrijving van het feit dat de impact van de eerste toe voorbeeld: IAS 8 31 e ii
de impact van de eerste toe passing van een nieuwe IFRS niet bekend of redelijkerwijs
passing van een nieuwe IFRS inschatbaar is. [Zie: IFRS [member]]
niet bekend of redelijkerwijs
inschatbaar is

Beschrijving van het feit dat
de entiteit geen in rechte af
dwingbare of feitelijke ver
plichting heeft met betrek
king tot negatieve nettoacti
va, overgang van proportio
nele consolidatie naar de
vermogensmutatiemethode

text

DescriptionOfFactThatEnti
tyDoesNotHaveLegalOr
ConstructiveObligationTo
NegativeNetAssetsTransiti
onFromProportionateCon
solidationToEquityMethod

ifrs-full

Label

Beschrijving van het feit dat
een verandering van een of
meer van de niet-waarneem
bare inputs ter weerspiege
ling van redelijkerwijs moge
lijke alternatieve veronder
stellingen de reële waarde
significant zou wijzigen, ver
plichtingen

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfFactThat
text
ChangingOneOrMoreU
nobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignifi
cantlyLiabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

DescriptionOfFinancial
RiskManagementRelated
ToAgriculturalActivity

DescriptionOfForecast
TransactionHedgeAccoun
tingPreviouslyUsedButNo
LongerExpectedToOccur

DescriptionOfFrequency
text
AndMethodsForTestingPro
ceduresOfPricingModelsAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

IAS

Beschrijving van financieel De beschrijving van financieel risicobeheer in verband met informatieverschaffing:
risicobeheer in verband met agrarische activiteiten.
41 49 c
agrarische activiteiten

Beschrijving van frequentie De beschrijving van de frequentie en methoden van ijkings-, voorbeeld: IFRS 13 IE65 b,
en methoden van testpro backtesting- en andere testprocedures voor waarderingsmodel voorbeeld: IFRS 13 93 g
cedures voor waarderings len op basis van waardering tegen reële waarde voor activa.
modellen, activa

Beschrijving van verwachte De beschrijving van verwachte toekomstige transacties waarop
toekomstige
transacties voordien hedge accounting was toegepast, maar die naar ver
waarop in een vorige peri wachting niet meer zullen plaatsvinden.
ode hedge accounting was
toegepast, maar die naar
verwachting niet meer zul
len plaatsvinden

informatieverschaffing: IFRS
7 23 b - vervaldatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 23F - ingangs
datum 1.1.2018

IFRS

Beschrijving van financiële
instrumenten, hun boek
waarde
en
toelichting
waarom de reële waarde
niet op betrouwbare wijze
kan worden bepaald

De beschrijving van financiële instrumenten, hun boekwaarde informatieverschaffing:
en een toelichting waarom de reële waarde niet op betrouw 7 30 b
bare wijze kan worden bepaald voor financiële instrumenten
waarvoor informatieverschaffingen over de reële waarde niet
zijn vereist. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

Beschrijving van financiële De beschrijving van financiële instrumenten aangewezen als informatieverschaffing: IFRS
instrumenten aangewezen afdekkingsinstrumenten. Afdekkingsinstrumenten zijn aange 7 22 b - vervaldatum
als afdekkingsinstrumenten
wezen derivaten of (uitsluitend voor afdekking van het risico 1.1.2018
van wisselkoerswijzigingen) aangewezen niet-afgeleide financi
ële activa en niet-afgeleide financiële verplichtingen waarvan de
reële waarde of kasstromen naar verwachting veranderingen in
de reële waarde van of kasstromen uit een aangemerkte afge
dekte post zullen compenseren. [Zie: derivaten [member]; af
geleide financiële activa; afgeleide financiële verplichtingen; fi
nanciële instrumenten, klasse [member]; financiële activa]

Label

NL

text

DescriptionOfFinancialIn
strumentsTheirCarrying
AmountAndExplanatio
nOfWhyFairValueCannot
BeMeasuredReliably

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfFinancialIn
strumentsDesignatedAs
HedgingInstrument

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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text

DescriptionOfFunctional
Currency

DescriptionOfFundingAr
text
rangementsAndFundingPo
licyThatAffectFutureContri
butions

DescriptionOfFundingPoli
cy

DescriptionOfGroupWithi text
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van de groep De beschrijving van de groep binnen de entiteit die besluit over voorbeeld: IFRS 13 IE65 a i,
binnen de entiteit die besluit het beleid en de procedures van de entiteit voor de waardering voorbeeld: IFRS 13 93 g
over het beleid en de pro van activa tegen reële waarde.
cedures van de entiteit voor
waardering, activa

IAS

De beschrijving van financieringsregelingen en het financie informatieverschaffing: IAS
ringsbeleid die toekomstige bijdragen aan toegezegdpensioen 19 147 a, informatieverschaf
regelingen beïnvloeden. [Zie: toegezegdpensioenregelingen fing: IAS 19 148 a
[member]]

Beschrijving van het finan De beschrijving van het beleid voor de overdracht van activa informatieverschaffing:
aan een entiteit (het fonds) die geen juridische banden heeft 26 35 c
cieringsbeleid
met de entiteit van de werkgever, om toekomstige verplichtin
gen voor de betaling van de pensioenrechten te vervullen.

Beschrijving van financie
ringsregelingen en het finan
cieringsbeleid die toekom
stige bijdragen beïnvloeden

Beschrijving van de functio De beschrijving van de valuta in de voornaamste economische informatieverschaffing: IAS
nele valuta
omgeving waarin de entiteit actief is.
21 53, informatieverschaf
fing: IAS 21 57 c

NL

text

Beschrijving van volledig af De beschrijving van volledig afgeschreven immateriële activa voorbeeld: IAS 38 128 a
geschreven immateriële acti die nog in gebruik zijn. [Zie: andere immateriële activa dan
va
goodwill]

text

DescriptionOfFullyAmorti
sedIntangibleAssets

ifrs-full

De beschrijving van de frequentie en methoden van ijkings-, voorbeeld: IFRS 13 IE65 b,
backtesting- en andere testprocedures voor waarderingsmodel voorbeeld: IFRS 13 93 g
len op basis van waardering tegen reële waarde voor verplich
tingen.

Beschrijving van frequentie
en methoden van testpro
cedures voor waarderings
modellen, verplichtingen

Referenties

De beschrijving van de frequentie en methoden van ijkings-, voorbeeld: IFRS 13 IE65 b,
backtesting- en andere testprocedures voor waarderingsmodel voorbeeld: IFRS 13 93 g
len op basis van waardering tegen reële waarde voor eigen
vermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: eigenvermogens
instrumenten van een entiteit [member]]

Documentatielabel

DescriptionOfFrequency
text
AndMethodsForTestingPro
ceduresOfPricingModelsLia
bilities

Beschrijving van frequentie
en methoden van testpro
cedures voor waarderings
modellen, eigenvermogens
instrumenten van de entiteit

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

text
DescriptionOfFrequency
AndMethodsForTestingPro
ceduresOfPricingModelsEn
titysOwnEquityInstruments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/200
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Referenties

text

DescriptionOfHistoricalIn
formationAboutCounter
partyDefaultRates

DescriptionOfHowAcquire text
rObtainedControlOfAcqui
ree

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van de wijze
waarop de overnemende
partij zeggenschap kreeg
over de overgenomen partij

De beschrijving van de wijze waarop de overnemende partij de informatieverschaffing:
macht kreeg om het financiële en operationele beleid van de 3 B64 d
overgenomen partij te sturen teneinde voordelen te verkrijgen
uit haar activiteiten.

IFRS

Beschrijving van historische De beschrijving van historische informatie over de wanbeta voorbeeld: IFRS 7 IG23 c informatie over de wanbeta lingsgraad van de partij bij de transactie die niet de entiteit is. vervaldatum 1.1.2018, voor
lingsgraad van de tegenpartij
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

De beschrijving van afdekkingsinstrumenten die worden ge informatieverschaffing: IFRS
bruikt om risicoblootstellingen af te dekken en van de wijze 7 22 B a - ingangsdatum
waarop zij worden gebruikt. [Zie: afdekkingsinstrumenten 1.1.2018
[member]]

text
DescriptionOfHedgingIn
strumentsUsedToHedgeRis
kExposuresAndHowThey
AreUsed

ifrs-full

Beschrijving van afdekkings
instrumenten die worden
gebruikt om risicoblootstel
lingen af te dekken en van
de wijze waarop zij worden
gebruikt

Groeipercentage dat wordt Het groeipercentage dat wordt toegepast bij de extrapolatie van informatieverschaffing: IAS
toegepast bij de extrapolatie kasstroomramingen na de periode die door de recentste bud 36 134 d iv, informatiever
van kasstroomramingen
getten/voorspellingen worden gedekt voor een kasstroomgene schaffing: IAS 36 134 e iv
rerende eenheid (groep van eenheden). [Zie: kasstroomgenere
rende eenheden [member]]

DescriptionOfGrowthRa
teUsedToExtrapolate
CashFlowProjections

ifrs-full

NL

X.XX instant

Beschrijving van de groep De beschrijving van de groep binnen de entiteit die besluit over voorbeeld: IFRS 13 IE65 a i,
binnen de entiteit die besluit het beleid en de procedures van de entiteit voor de waardering voorbeeld: IFRS 13 93 g
over het beleid en de pro van verplichtingen tegen reële waarde.
cedures van de entiteit voor
waardering, verplichtingen

DescriptionOfGroupWithi text
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresLiabilities

De beschrijving van de groep binnen de entiteit die besluit over voorbeeld: IFRS 13 IE65 a i,
het beleid en de procedures van de entiteit voor de waardering voorbeeld: IFRS 13 93 g
van de eigenvermogensinstrumenten van de entiteit tegen reële
waarde.

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Beschrijving van de groep
binnen de entiteit die besluit
over het beleid en de pro
cedures van de entiteit voor
waardering,
eigenver
mogensinstrumenten
van
entiteit

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfGroupWithi text
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresEntitysOwnEquityIn
struments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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text

DescriptionOfHowEffec
tOnFairValueMeasurement
DueToChangeInOneOrMo
reUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptions
WasCalculatedLiabilities

DescriptionOfHowEntity
DeterminedMaximumEco
nomicBenefitAvailable

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van hoe de en
titeit het beschikbare maxi
male economische voordeel
heeft bepaald

Beschrijving van hoe de ge
volgen voor de waardering
tegen reële waarde als ge
volg van de verandering in
een of meer van de nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelij
kerwijs mogelijke alterna
tieve veronderstellingen wa
ren berekend, verplichtingen

Beschrijving van hoe de ge
volgen voor de waardering
tegen reële waarde als ge
volg van de verandering in
een of meer van de nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelij
kerwijs mogelijke alterna
tieve veronderstellingen wa
ren berekend, eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit

Beschrijving van hoe de ge
volgen voor waardering te
gen reële waarde als gevolg
van de verandering in een of
meer van de niet-waarneem
bare inputs ter weerspiege
ling van redelijkerwijs moge
lijke alternatieve veronder
stellingen waren berekend,
activa

Label

Referenties

IAS

IFRS

De beschrijving van hoe de gevolgen voor de waardering tegen informatieverschaffing:
reële waarde van verplichtingen als gevolg van de verandering 13 93 h ii
in een of meer van de niet-waarneembare inputs ter weerspie
geling van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellin
gen waren berekend.

De beschrijving van hoe de entiteit het beschikbare maximale informatieverschaffing:
economische voordeel met betrekking tot een toegezegdpensi 19 141 c iv
oenregeling heeft bepaald, nl. of deze voordelen de vorm aan
nemen van terugbetalingen, verlaagde toekomstige bijdragen of
een combinatie van beide. [Zie: toegezegdpensioenregelingen
[member]]

IFRS

IFRS

De beschrijving van hoe de gevolgen voor de waardering tegen informatieverschaffing:
reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit 13 93 h ii
als gevolg van de verandering in een of meer van de nietwaarneembare inputs ter weerspiegeling van redelijkerwijs mo
gelijke alternatieve veronderstellingen waren berekend. [Zie:
eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member]]

De beschrijving van hoe de gevolgen voor de waardering tegen informatieverschaffing:
reële waarde van activa als gevolg van de verandering in een of 13 93 h ii
meer van de niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van
redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen waren
berekend.

Documentatielabel

NL

text

text

DescriptionOfHowEffec
tOnFairValueMeasurement
DueToChangeInOneOrMo
reUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptions
WasCalculatedEntitysOw
nEquityInstruments

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfHowEffec
tOnFairValueMeasurement
DueToChangeInOneOrMo
reUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptions
WasCalculatedAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfHowEntity
DeterminedWhichStructu
redEntitiesItSponsored

ifrs-full

IFRS

De beschrijving van hoe de entiteit heeft bepaald dat externe voorbeeld: IFRS 13 IE65 d,
informatie, zoals noteringen van makelaars of prijsinformatie voorbeeld: IFRS 13 93 g
diensten, gebruikt bij de waardering tegen reële waarde van
verplichtingen, was ontwikkeld in overeenstemming met IFRS
13.

De beschrijving van hoe de entiteit heeft bepaald dat externe voorbeeld: IFRS 13 IE65 d,
informatie, zoals noteringen van makelaars of prijsinformatie voorbeeld: IFRS 13 93 g
diensten, gebruikt bij de waardering tegen reële waarde van de
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit, was ontwikkeld
in overeenstemming met IFRS 13. [Zie: eigenvermogensinstru
menten van een entiteit [member]]

Beschrijving van hoe de en De beschrijving van hoe de entiteit heeft bepaald voor welke informatieverschaffing:
12 27 a
titeit heeft bepaald voor gestructureerde entiteiten zij als sponsor is opgetreden.
welke gestructureerde enti
teiten zij als sponsor is op
getreden

Beschrijving van hoe de en
titeit heeft bepaald dat ex
terne informatie gebruikt
bij de waardering tegen reële
waarde was ontwikkeld in
overeenstemming met IFRS
13, verplichtingen

DescriptionOfHowEntity
text
DeterminedThatThirdparty
InformationUsedInFairVa
lueMeasurementWasDeve
lopedInAccordanceWit
hIFRS13Liabilities

ifrs-full

Referenties

De beschrijving van hoe de entiteit heeft bepaald dat externe voorbeeld: IFRS 13 IE65 d,
informatie, zoals noteringen van makelaars of prijsinformatie voorbeeld: IFRS 13 93 g
diensten, gebruikt bij de waardering tegen reële waarde van
activa, was ontwikkeld in overeenstemming met IFRS 13.

Documentatielabel

NL

text

Beschrijving van hoe de en
titeit heeft bepaald dat ex
terne informatie gebruikt
bij de waardering tegen reële
waarde was ontwikkeld in
overeenstemming met IFRS
13, eigenvermogensinstru
menten van de entiteit

DescriptionOfHowEntity
text
DeterminedThatThirdparty
InformationUsedInFairVa
lueMeasurementWasDeve
lopedInAccordanceWit
hIFRS13EntitysOwnEquity
Instruments

ifrs-full

Label

Beschrijving van hoe de en
titeit heeft bepaald dat ex
terne informatie gebruikt
bij de waardering tegen reële
waarde was ontwikkeld in
overeenstemming met IFRS
13, activa

Elementtype en at
tributen

text
DescriptionOfHowEntity
DeterminedThatThirdparty
InformationUsedInFairVa
lueMeasurementWasDeve
lopedInAccordanceWit
hIFRS13Assets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Beschrijving van de wijze
waarop de entiteit haar risi
cobeheerstrategie tot uit
drukking brengt door hedge
accounting te gebruiken en
specifieke afdekkingsrelaties
aan te wijzen die zij vaak
opnieuw vaststelt

text
DescriptionOfHowEntity
ReflectsItsRiskManage
mentStrategyByUsingHed
geAccountingAndDesigna
tingHedgingRelationshipsT
hatItFrequentlyResets

DescriptionOfHowFor
wardlookingInformation
HasBeenIncorporatedInto
DeterminationOfExpected
CreditLosses

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van de wijze
waarop toekomstgerichte in
formatie is meegenomen bij
de bepaling van te verwach
ten kredietverliezen

Beschrijving van de wijze
waarop de entiteit de afdek
kingsverhouding vaststelt en
wat de bronnen van afdek
kingsineffectiviteit zijn.

DescriptionOfHowEntityEs text
tablishesHedgeRatioAndW
hatSourcesOfHedgeIneffec
tivenessAre

ifrs-full

Referenties

De beschrijving van de wijze waarop toekomstgerichte infor informatieverschaffing: IFRS
matie is meegenomen bij de bepaling van de te verwachten 7 35G b - ingangsdatum
kredietverliezen, met inbegrip van het gebruik van macro-eco 1.1.2018
nomische informatie.

De beschrijving van de wijze waarop de entiteit haar risicobe informatieverschaffing: IFRS
heerstrategie tot uitdrukking brengt door hedge accounting te 7 23C b ii - ingangsdatum
gebruiken en specifieke afdekkingsrelaties aan te wijzen die zij 1.1.2018
vaak opnieuw vaststelt.

De beschrijving van de wijze waarop de entiteit de afdekkings informatieverschaffing: IFRS
verhouding vaststelt en wat de bronnen van afdekkingsineffec 7 22 B c - ingangsdatum
tiviteit zijn. De afdekkingsverhouding is de verhouding tussen 1.1.2018
de hoeveelheid van het afdekkingsinstrument en de hoeveelheid
van de afgedekte post in termen van hun relatieve wegings
factoren. [Zie: winst (verlies) uit afdekkingsineffectiviteit]

De beschrijving van de wijze waarop de entiteit ten behoeve informatieverschaffing: IFRS
van de beoordeling van de afdekkingseffectiviteit de economi 7 22 B b - ingangsdatum
sche relatie tussen de afgedekte post en het afdekkingsinstru 1.1.2018
ment bepaalt. Afdekkingseffectiviteit is de mate waarin ver
anderingen in de reële waarde van of kasstromen uit het af
dekkingsinstrument compensatie bieden voor veranderingen in
de reële waarde van of kasstromen uit de afgedekte post. [Zie:
afdekkingsinstrumenten [member]; afgedekte posten [member]]

Documentatielabel

NL

text

Beschrijving van de wijze
waarop de entiteit ten be
hoeve van de beoordeling
van de afdekkingseffectiviteit
de economische relatie tus
sen de afgedekte post en
het
afdekkingsinstrument
bepaalt

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfHowEntity
DeterminesEconomicRela
tionshipBetweenHedgedIte
mAndHedgingInstrument
ForPurposeOfAssessing
HedgeEffectiveness

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Beschrijving van de wijze
waarop rekening is gehou
den met externe informatie
bij de bepaling van de reële
waarde, activa

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueAssets

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueEntitysOwnE
quityInstruments

ifrs-full

ifrs-full

text

Beschrijving van de wijze
waarop rekening is gehou
den met externe informatie
bij de bepaling van de reële
waarde,
eigenvermogens
instrumenten van de entiteit

De beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met voorbeeld: IFRS 13 IE64 b,
externe informatie, zoals noteringen van makelaars, prijsinfor voorbeeld: IFRS 13 92
matiediensten, nettovermogenswaarden en relevante markt
gegevens, bij de bepaling van de reële waarde van eigenver
mogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: eigenvermogens
instrumenten van een entiteit [member]]

De beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met voorbeeld: IFRS 13 IE64 b,
externe informatie, zoals noteringen van makelaars, prijsinfor voorbeeld: IFRS 13 92
matiediensten, nettovermogenswaarden en relevante markt
gegevens, bij de bepaling van de reële waarde van activa.

IFRS

IFRS

IFRS

NL

text

Beschrijving hoe het ma De beschrijving hoe het management risicoconcentraties die informatieverschaffing:
nagement
concentraties voortvloeien uit financiële instrumenten vaststelt. [Zie: financi 7 B8 a
vaststelt
ële instrumenten, klasse [member]]

DescriptionOfHowManage text
mentDeterminesConcentra
tions

De beschrijving van de wijze waarop emissiekosten die niet als informatieverschaffing:
een last zijn opgenomen, waren opgenomen voor transacties 3 B64 m
die los van de verwerving van activa en overname van ver
plichtingen in de bedrijfscombinaties worden opgenomen. [Zie:
bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

Beschrijving van de wijze
waarop emissiekosten die
niet als last zijn opgenomen,
waren opgenomen voor
transacties die los van de
verwerving van activa en
overname van verplichtin
gen in de bedrijfscombinatie
worden opgenomen

text

DescriptionOfHowIssue
CostsNotRecognisedAsEx
penseWereRecognisedFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
bination

Referenties

De beschrijving van de wijze waarop de toekomstige realisatie informatieverschaffing:
of terugneming van uitgestelde rekeningen in verband met 14 30 c
prijsregulering wordt beïnvloed door risico's en onzekerheid.
[Zie: uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering
[member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Beschrijving van de wijze
waarop toekomstige realisa
tie of terugneming van uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering
wordt beïnvloed door risi
co's en onzekerheid

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfHowFuture
RecoveryOrReversalOfRe
gulatoryDeferralAccount
BalancesIsAffectedBy
RisksAndUncertainty

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/205

text

Beschrijving van informatie
over een surplus of tekort
in een collectieve regeling
van meer werkgevers of
een wettelijke regeling.

IAS

De beschrijving van beschikbare informatie over een surplus of informatieverschaffing:
tekort in een collectieve regeling van meer werkgevers of een 19 148 d iv
wettelijke regeling dat een invloed kan hebben op het bedrag
van toekomstige bijdragen. [Zie: collectieve toegezegdpensioen
regelingen van meer werkgevers [member]; wettelijke toege
zegdpensioenregelingen [member]]

DescriptionOfInformatio
nAboutSurplusOrDefici
tOfMultiemployerPlan

ifrs-full

IFRS

Beschrijving van de impact
van tariefregulering op over
de verslagperiode verschul
digde en verrekenbare belas
ting en uitgestelde belasting

DescriptionOfImpactOfRa
teRegulationOnCurren
tAndDeferredTax

ifrs-full

IFRS

De beschrijving van de impact van de tariefregulering op over informatieverschaffing:
de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belasting en 14 34
uitgestelde belasting. Tariefregulering is een kader voor het
vaststellen van de prijzen die kunnen worden aangerekend
aan klanten voor goederen en diensten en dat kader is onder
worpen aan toezicht en/of goedkeuring door een instantie voor
tariefregulering.

Beschrijving van de identiteit De beschrijving van de identiteit van de instantie(s) voor tarie informatieverschaffing:
van de instantie(s) voor ta fregulering. Een instantie voor tariefregulering is een bevoegde 14 30 b
riefregulering
instantie die bij wet of regelgeving is gemachtigd om het tarief
of een reeks tarieven vast te stellen die bindend zijn voor een
entiteit. De instantie voor tariefregulering kan een externe in
stantie of een verbonden partij van de entiteit zijn, met in
begrip van de eigen raad van bestuur van de entiteit, indien
deze instantie bij wet of regelgeving is verplicht om tarieven
vast te stellen in het belang van de klanten en om de algemene
financiële draagkracht van de entiteit te waarborgen.

DescriptionOfIdentityOfRa text
teRegulators

ifrs-full

IAS

NL

text

Beschrijving van de identifi De beschrijving van de identificatie van de jaarrekening waarop informatieverschaffing:
27 17
catie van de jaarrekening de enkelvoudige jaarrekening betrekking heeft.
waarop de enkelvoudige
jaarrekening
betrekking
heeft

text

DescriptionOfIdentificatio
nOfFinancialStatements
ToWhichSeparateFinanci
alStatementsRelate

Referenties

De beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met voorbeeld: IFRS 13 IE64 b,
externe informatie, zoals noteringen van makelaars, prijsinfor voorbeeld: IFRS 13 92
matiediensten, nettovermogenswaarden en relevante markt
gegevens, bij de bepaling van de reële waarde van verplichtin
gen.

Documentatielabel

ifrs-full

Beschrijving van de wijze
waarop rekening is gehou
den met externe informatie
bij de bepaling van de reële
waarde, verplichtingen

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueLiabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/206
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

text block

text

text

text

DescriptionOfInitialAppli
cationOfStandardsOrInter
pretations

DescriptionOfInputsToOp
tionPricingModelShareOp
tionsGranted

DescriptionOfInputsUsed
InFairValueMeasuremen
tAssets

DescriptionOfInputsUsed
InFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfInformati
text
onWhereFairValueDisclosu
resNotRequired

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

IFRS

De beschrijving van inputs gebruikt bij de waardering tegen informatieverschaffing:
reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. 13 93 d
Inputs zijn de veronderstellingen waarvan marktdeelnemers bij
het waarderen van het eigenvermogensinstrument van de enti
teit zouden uitgaan, met inbegrip van veronderstellingen over
risico's zoals het risico dat inherent is aan een bepaalde waar
deringstechniek die wordt gebruikt om de reële waarde te
bepalen (zoals een waarderingsmodel) en het risico dat in
herent is aan de inputs voor de waarderingstechniek.

IFRS

IFRS

Beschrijving van inputs ge De beschrijving van inputs gebruikt bij de waardering tegen informatieverschaffing:
bruikt bij waardering tegen reële waarde van activa. Inputs zijn de veronderstellingen waar 13 93 d
reële waarde, activa
van marktdeelnemers bij het waarderen van het actief zouden
uitgaan, met inbegrip van veronderstellingen over risico's zoals
het risico dat inherent is aan een bepaalde waarderingstechniek
die wordt gebruikt om de reële waarde te bepalen (zoals een
waarderingsmodel) en het risico dat inherent is aan de inputs
voor de waarderingstechniek.

Beschrijving van inputs ge
bruikt bij de waardering te
gen reële waarde, eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit

IFRS

NL

Beschrijving van inputs voor Beschrijving van inputs voor het optiewaarderingsmodel voor informatieverschaffing:
het optiewaarderingsmodel, toegekende aandelenopties. [Zie: optiewaarderingsmodel [mem 2 47 a i
toegekende aandelenopties
ber]]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de eerste toepassing van een informatieverschaffing: IAS 8
de eerste toepassing van IFRS. [Zie: IFRS [member]]
28
standaarden of interpretaties
[text block]

Beschrijving van het feit dat De beschrijving van het feit dat de informatie over de reële informatieverschaffing:
de informatie over de reële waarde niet is verschaft omdat de reële waarde van instrumen 7 30 a
waarde niet is verschaft om ten niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald.
dat de reële waarde van in
strumenten niet op be
trouwbare wijze kan worden
bepaald

Label

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/207

Referenties

DescriptionOfInternalRe
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFair
ValueMeasurementsEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

text

Beschrijving van procedures
inzake interne rapportering
voor het bespreken en be
oordelen van waarderingen
tegen reële waarde, eigenver
mogensinstrumenten van de
entiteit

Beschrijving van procedures
inzake interne rapportering
voor het bespreken en be
oordelen van waarderingen
tegen reële waarde, activa

DescriptionOfInternalRe
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFair
ValueMeasurementsAssets

ifrs-full

De beschrijving van de bestaande procedures inzake interne voorbeeld: IFRS 13 IE65 a iii,
rapportering (bijvoorbeeld of, en in voorkomend geval, hoe voorbeeld: IFRS 13 93 g
de waarderings-, risicobeheer- en auditcomités de waarderingen
tegen reële waarde bespreken en beoordelen) voor de groep
binnen de entiteit die besluit over het beleid en de procedures
voor de waardering tegen reële waarde van eigenvermogens
instrumenten van de entiteit. [Zie: eigenvermogensinstrumen
ten van een entiteit [member]]

De beschrijving van de bestaande procedures inzake interne voorbeeld: IFRS 13 IE65 a iii,
rapportering (bijvoorbeeld of, en in voorkomend geval, hoe voorbeeld: IFRS 13 93 g
de waarderings-, risicobeheer- en auditcomités de waarderingen
tegen reële waarde bespreken en beoordelen) voor de groep
binnen de entiteit die besluit over het beleid en de procedures
voor de waardering tegen reële waarde van activa.

NL

text

Beschrijving van de pro De beschrijving van de procedure voor interne kredietratings voorbeeld: IFRS 7 IG25 a cedure voor interne kredie van de entiteit. [Zie: interne kredietbeoordelingen [member]] vervaldatum 1.1.2018, voor
tratings
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

text

DescriptionOfInternalCre
ditRatingsProcess

ifrs-full

De beschrijving van de bestaande voornemens van de entiteit informatieverschaffing: IFRS
om financiële of andere steun aan een gestructureerde entiteit 12 17, informatieverschaf
te verlenen, met inbegrip van voornemens om de gestructu fing: IFRS 12 31
reerde entiteit bij te staan bij het verkrijgen van financiële
steun.

Beschrijving
van
voor
nemens om steun te ver
lenen aan een gestructu
reerde entiteit

text

IFRS

DescriptionOfIntentions
ToProvideSupportToStruc
turedEntity

De beschrijving van inputs gebruikt bij de waardering tegen informatieverschaffing:
reële waarde van verplichtingen. Inputs zijn de veronderstel 13 93 d
lingen waarvan marktdeelnemers bij het waarderen van de ver
plichting zouden uitgaan, met inbegrip van veronderstellingen
over risico's zoals het risico dat inherent is aan een bepaalde
waarderingstechniek die wordt gebruikt om de reële waarde te
bepalen (zoals een waarderingsmodel) en het risico dat in
herent is aan de inputs voor de waarderingstechniek.

Documentatielabel

ifrs-full

Beschrijving van inputs ge
bruikt bij de waardering te
gen reële waarde, verplich
tingen

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfInputsUsed
InFairValueMeasurementLi
abilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/208
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Beschrijving van onderlinge
relaties tussen niet-waar
neembare inputs en hoe zij
het effect van veranderingen
van niet-waarneembare in
puts op de waardering tegen
reële waarde kunnen vergro
ten of beperken, activa

Beschrijving van onderlinge
relaties tussen niet-waar
neembare inputs en hoe zij
het effect van veranderingen
van niet-waarneembare in
puts op de waardering tegen
reële waarde kunnen vergro
ten of beperken, eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit

DescriptionOfInterrelati
text
onshipsBetweenUnobserva
bleInputsAndOfHowThey
MightMagnifyOrMitigateEf
fectOfChangesInUnobser
vableInputsOnFairValue
MeasurementAssets

text
DescriptionOfInterrelati
onshipsBetweenUnobserva
bleInputsAndOfHowThey
MightMagnifyOrMitigateEf
fectOfChangesInUnobser
vableInputsOnFairValue
MeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

ifrs-full

Beschrijving van procedures
inzake interne rapportering
voor het bespreken en be
oordelen van waarderingen
tegen reële waarde, verplich
tingen

Label

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfInternalRe
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFair
ValueMeasurementsLiabili
ties

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

De beschrijving van onderlinge relaties tussen niet-waarneem informatieverschaffing:
bare inputs en hoe zij het effect van veranderingen van de niet- 13 93 h i
waarneembare inputs op de waardering tegen reële waarde van
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit kunnen vergroten
of beperken. [Zie: Informatieverschaffing over significante nietwaarneembare inputs gebruikt bij de waardering tegen reële
waarde van eigen vermogen [text block]]

IFRS

IFRS

NL

De beschrijving van onderlinge relaties tussen niet-waarneem informatieverschaffing:
bare inputs en hoe zij het effect van veranderingen van de niet- 13 93 h i
waarneembare inputs op de waardering tegen reële waarde van
activa kunnen vergroten of beperken. [Zie: Informatieverschaf
fing over significante niet-waarneembare inputs gebruikt bij
waardering tegen reële waarde van activa [text block]]

De beschrijving van de bestaande procedures inzake interne voorbeeld: IFRS 13 IE65 a iii,
rapportering (bijvoorbeeld of, en in voorkomend geval, hoe voorbeeld: IFRS 13 93 g
de waarderings-, risicobeheer- en auditcomités de waarderingen
tegen reële waarde bespreken en beoordelen) voor de groep
binnen de entiteit die besluit over het beleid en de procedures
voor de waardering tegen reële waarde van verplichtingen.

Documentatielabel

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/209

Beschrijving van vastgoedbe
leggingen, gewaardeerd te
gen kostprijs binnen het re
ëlewaardemodel

Beschrijving van vastgoedbe
leggingen waarbij de infor
matie over de reële waarde
onbetrouwbaar is, kostprijs
model

text

text

text

DescriptionOfInvestment
PropertyAtCostWithinFair
ValueModel

DescriptionOfInvestment
PropertyWhereFairValueIn
formationIsUnreliableCost
Model

DescriptionOfInvestments
InEquityDesignatedAsMea
suredAtFairThroughOther
ComprehensiveIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IFRS

IAS

De beschrijving van de beleggingen in eigenvermogensinstru informatieverschaffing: IFRS
menten die door de entiteit zijn aangewezen als gewaardeerd 7 11A a - ingangsdatum
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 1.1.2018
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

De beschrijving van vastgoedbeleggingen, administratief ver informatieverschaffing:
werkt volgens het kostprijsmodel, waarvoor de entiteit de reële 40 79 e i
waarde niet betrouwbaar kan bepalen. [Zie: vastgoedbeleggin
gen]

De beschrijving van vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IAS
kostprijs binnen het reëlewaardemodel omdat de entiteit de 40 78 a - vervaldatum
reële waarde niet betrouwbaar kan bepalen. [Zie: vastgoedbe 1.1.2019
leggingen]

De beschrijving van vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IAS
kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het re 40 78 a - ingangsdatum
ëlewaardemodel omdat de entiteit de reële waarde niet be 1.1.2019
trouwbaar kan bepalen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

De beschrijving van onderlinge relaties tussen niet-waarneem informatieverschaffing:
bare inputs en hoe zij het effect van veranderingen van niet- 13 93 h i
waarneembare inputs op de waardering tegen reële waarde van
verplichtingen kunnen vergroten of beperken. [Zie: informatie
verschaffing over significante niet-waarneembare inputs ge
bruikt bij waardering tegen reële waarde van verplichtingen
[text block]]

Documentatielabel

NL

Beschrijving van beleggingen
in
eigenvermogensinstru
menten die zijn aangewezen
als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Beschrijving van vastgoedbe
leggingen, gewaardeerd te
gen kostprijs of in overeen
stemming met IFRS 16 bin
nen het reëlewaardemodel

text

DescriptionOfInvestment
PropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16Within
FairValueModel

ifrs-full

Label

Beschrijving van onderlinge
relaties tussen niet-waar
neembare inputs en hoe zij
het effect van veranderingen
van niet-waarneembare in
puts op de waardering tegen
reële waarde kunnen vergro
ten of beperken, verplichtin
gen

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfInterrelati
text
onshipsBetweenUnobserva
bleInputsAndOfHowThey
MightMagnifyOrMitigateEf
fectOfChangesInUnobser
vableInputsOnFairValue
MeasurementLiabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/210
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DescriptionOfJudgements
AndChangesInJudgements
ThatSignificantlyAffectDe
terminationOfAmoun
tAndTimingOfRevenue
FromContractsWithCusto
mers

DescriptionOfJudgements
MadeByManagementInAp
plyingAggregationCriteria
ForOperatingSegments

DescriptionOfJudgements
MadeInDeterminingA
mountOfCostsToObtai
nOrFulfilContracts
WithCustomers

DescriptionOfJustification
ForUsingGrowthRateThat
ExceedsLongtermAverage
GrowthRate

DescriptionOfKeyAssump
tionsOnWhichManage
mentHasBasedCashFlow
Projections

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

Beschrijving van oordelen
bij de bepaling van het be
drag van de kosten om een
contract met klanten te ver
krijgen of te vervullen

Beschrijving van de verkla
ring voor het gebruik van
een hoger groeicijfer dan
het gemiddelde groeicijfer
op lange termijn

Beschrijving van belangrijke
veronderstellingen waarop
het management zijn kas
stroomprognoses heeft ge
baseerd

text

text

IAS

De beschrijving van belangrijke veronderstellingen waarop het informatieverschaffing: IAS
management zijn kasstroomprognoses heeft gebaseerd voor de 36 134 d i, informatiever
periode waarop de recentste budgetten/prognoses betrekking schaffing: IAS 36 135 c
hebben voor een kasstroomgenererende eenheid (groep van
eenheden). Belangrijke veronderstellingen zijn die waarvoor
de realiseerbare waarde van de eenheid (groep eenheden) het
meest gevoelig is. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [mem
ber]]

De beschrijving van de verklaring om bij de extrapolatie van informatieverschaffing:
kasstroomramingen een eventueel hoger groeicijfer te gebrui 36 134 d iv
ken dan het gemiddelde groeicijfer op lange termijn voor de
producten, sectoren of het land (de landen) waarin de entiteit
actief is, of voor de markt waarin de kasstroomgenererende
eenheid (groep eenheden) dienstbaar is. [Zie: kasstroomgenere
rende eenheden [member]]

De beschrijving van de oordelen bij de bepaling van het bedrag informatieverschaffing: IFRS
van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te 15 127 a - ingangsdatum
vervullen. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om 1.1.2018
een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen]

IFRS

De beschrijving van de oordelen en gewijzigde oordelen die informatieverschaffing: IFRS
een significante invloed hebben op de bepaling van het bedrag 15 123 - ingangsdatum
en het tijdstip van de opbrengsten uit hoofde van contracten 1.1.2018
met klanten. [Zie: opbrengsten van contracten met klanten]

Documentatielabel

Beschrijving van oordelen De beschrijving van de oordelen van het management bij de informatieverschaffing:
van het management bij de toepassing van de criteria voor samenvoeging op operationele 8 22 aa
toepassing van criteria voor segmenten. [Zie: operationele segmenten [member]]
samenvoeging op operatio
nele segmenten

Beschrijving van oordelen
en gewijzigde oordelen die
een significante invloed heb
ben op de bepaling van het
bedrag en het tijdstip van de
opbrengsten uit hoofde van
contracten met klanten

Label

NL

text

text

text

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/211

Beschrijving van de ge
bruiksduur en andere be
langrijke bepalingen van
overeenkomsten betreffende
de juridische vorm van een
leaseovereenkomst

text

text

text

DescriptionOfLifeAndO
therSignificantTermsOfAr
rangementInvolvingLegal
FormOfLease

DescriptionOfLimitations
OfMethodsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisFor
ActuarialAssumptions

DescriptionOfLineItemIn
StatementOfComprehensi
veIncomeInWhichGainOr
LossAsResultOfRemeasu
ringToFairValueEquityInte
restIsRecognised

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van de post van
het overzicht van het totaal
resultaat waarin winst of
verlies werd opgenomen als
gevolg van de herwaardering
tegen reële waarde van het
aandelenbelang.

Referenties

De beschrijving van de post van het overzicht van het totaal informatieverschaffing:
resultaat waarin de winst of het verlies werd opgenomen als 3 B64 p ii
gevolg van de herwaardering tegen reële waarde van het aan
delenbelang in de overgenomen partij dat vóór de bedrijfscom
binatie in handen was van de overnemende partij. [Zie: be
drijfscombinaties [member]]

De beschrijving van de beperkingen van methoden die worden informatieverschaffing:
gehanteerd bij de opstelling van een gevoeligheidsanalyse voor 19 145 b
belangrijke actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële ver
onderstellingen [member]]

IFRS

IAS

De beschrijving van de gebruiksduur en andere belangrijke informatieverschaffing: SIC
bepalingen van een overeenkomst betreffende de juridische 27 10 a ii - vervaldatum
vorm van een leaseovereenkomst. [Zie: overeenkomsten betref 1.1.2019
fende de juridische vorm van een leaseovereenkomst [mem
ber]]

De beschrijving van het niveau in de reëlewaardehiërarchie informatieverschaffing: IAS
waarin de waardering tegen reële waarde in haar geheel is 36 134 e iiA, informatiever
ingedeeld (zonder rekening te houden met de waarneembaar schaffing: IAS 36 130 f i
heid van de „vervreemdingskosten”) voor een kasstroomgene
rerende eenheid (groep van eenheden). [Zie: kasstroomgenere
rende eenheden [member]]

De beschrijving van belangrijke veronderstellingen waarop het informatieverschaffing: IAS
management de bepaling van de reële waarde min de ver 36 134 e i, informatiever
vreemdingskosten voor een kasstroomgenererende eenheid schaffing: IAS 36 130 f iii
(groep van eenheden) heeft gebaseerd. Belangrijke veronderstel
lingen zijn die waarvoor de realiseerbare waarde van de een
heid (groep eenheden) het meest gevoelig is. [Zie: kasstroom
genererende eenheden [member]]

Documentatielabel

NL

Beschrijving van beperkin
gen van de methoden ge
hanteerd bij de opstelling
van een gevoeligheidsana
lyse voor actuariële ver
onderstellingen

Beschrijving van het niveau
in de reëlewaardehiërarchie
waarin de waardering tegen
reële waarde is ingedeeld

text

DescriptionOfLevelOfFair
ValueHierarchyWit
hinWhichFairValueMeasu
rementIsCategorised

ifrs-full

Beschrijving van belangrijke
veronderstellingen waarop
het management de bepa
ling van de reële waarde
min de vervreemdingskosten
heeft gebaseerd

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfKeyAssump
tionsOnWhichManage
mentHasBasedDeterminati
onOfFairValueLessCostsOf
Disposal

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/212
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Beschrijving van de post in De beschrijving van de post in het overzicht van de financiële informatieverschaffing: IFRS
het overzicht van de finan positie waarin de afgedekte post is opgenomen. [Zie: afgedekte 7 24B a iii - ingangsdatum
ciële positie waarin afge posten [member]]
1.1.2018
dekte post is opgenomen.

Beschrijving van de post in De beschrijving van de post in het overzicht van de financiële informatieverschaffing: IFRS
het overzicht van de finan positie waarin het afdekkingsinstrument is opgenomen. [Zie: 7 24A b - ingangsdatum
ciële positie waarin het af afdekkingsinstrumenten [member]]
1.1.2018
dekkingsinstrument is opge
nomen

De beschrijving van de post in het overzicht van het totaalre informatieverschaffing: SIC
sultaat waarin het bedrag opgenomen als baten uit hoofde van 27 10 b - vervaldatum
overeenkomsten betreffende de juridische vorm van een lease 1.1.2019
overeenkomst, is opgenomen. [Zie: bedrag opgenomen als ba
ten uit hoofde van een overeenkomst betreffende de juridische
vorm van een leaseovereenkomst]

DescriptionOfLineItemIn
text
StatementOfFinancialPositi
onThatIncludesHedgedItem

text
DescriptionOfLineItemIn
StatementOfFinancialPositi
onThatIncludesHedgingIn
strument

DescriptionOfLineItemOf text
StatementOfComprehensi
veIncomeInWhichAmount
RecognisedAsIncomeFro
mArrangementInvolvingLe
galFormOfLeaseIsIncluded

ifrs-full

ifrs-full

NL

Beschrijving van de post in
het overzicht van het totaal
resultaat waarin het bedrag
opgenomen als baten uit
hoofde van een overeen
komst betreffende de juri
dische vorm van een lease
overeenkomst, is opge
nomen

informatieverschaffing: IFRS
7 24C a ii - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24C b iii - in
gangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

Beschrijving van de post in De beschrijving van de post in het overzicht van het totaalre
het overzicht van het totaal sultaat waarin de opgenomen afdekkingsineffectiviteit is opge
resultaat waarin de opge nomen. [Zie: winst (verlies) uit afdekkingsineffectiviteit]
nomen afdekkingsineffectivi
teit is opgenomen

text

DescriptionOfLineItemIn
StatementOfComprehensi
veIncomeThatIncludesRe
cognisedHedgeIneffective
ness

Referenties

De beschrijving van de post in het overzicht van het totaalre informatieverschaffing: IFRS
sultaat die de herclassificatieaanpassingen omvat. Herclassifica 7 24C b v - ingangsdatum
tieaanpassingen zijn bedragen die werden geherclassificeerd 1.1.2018
naar de winst (het verlies) in de lopende periode en die in
de lopende of vorige perioden werden opgenomen in de ove
rige onderdelen van het totaalresultaat.

Documentatielabel

ifrs-full

Beschrijving van de post in
het overzicht van het totaal
resultaat die herclassificatie
aanpassingen omvat

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfLineItemIn
StatementOfComprehensi
veIncomeThatIncludesRe
classificationAdjustments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/213

DescriptionOfLineItemsFo
rAcquisitionRelatedCosts
RecognisedAsExpenseFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
bination

DescriptionOfLineItemsIn
FinancialStatementsForA
mountsRecognisedFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
bination

DescriptionOfLineItems
InOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMea
surementAssets

DescriptionOfLineItems
InOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMea
surementEntitysOwnEqui
tyInstruments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Beschrijving van posten in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat waar win
sten (verliezen) zijn opge
nomen, waardering tegen re
ële waarde, activa

Beschrijving van posten in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat waar win
sten (verliezen) zijn opge
nomen, waardering tegen re
ële waarde, eigenvermogens
instrumenten van de entiteit

text

Beschrijving van posten in
jaarrekeningen voor bedra
gen opgenomen voor trans
acties die los van de verwer
ving van activa en overname
van verplichtingen in de be
drijfscombinatie worden op
genomen

text

Referenties

IFRS

IFRS

De beschrijving van de post(en) in de overige onderdelen van informatieverschaffing:
het totaalresultaat waarin de winsten (verliezen) tijdens de pe 13 93 e ii
riode voor tegen reële waarde gemeten activa zijn opgenomen.
[Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; overige onder
delen van het totaalresultaat]

De beschrijving van de post(en) in de overige onderdelen van informatieverschaffing:
het totaalresultaat waarin de winsten (verliezen) tijdens de pe 13 93 e ii
riode voor tegen reële waarde gewaardeerde eigenvermogens
instrumenten van de entiteit zijn opgenomen. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]; eigenvermogensinstrumen
ten van een entiteit [member]; overige onderdelen van het
totaalresultaat]

IFRS

IFRS

De beschrijving van de posten in de jaarrekeningen waarin informatieverschaffing:
bedragen opgenomen voor transacties die los van de verwer 3 B64 l iii
ving van activa en overname van verplichtingen in bedrijfs
combinaties worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties
[member]; op de overnamedatum opgenomen bedragen voor
transacties die los van de verwerving van activa en overname
van verplichtingen in de bedrijfscombinatie worden opge
nomen]

De beschrijving van posten in het overzicht van het totaalre informatieverschaffing:
sultaat van aan de verwerving gerelateerde kosten opgenomen 3 B64 m
als last voor een transactie die los van de verwerving van activa
en overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties is opge
nomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; aan de verwerving
gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving
van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscom
binatie als last worden opgenomen]

Documentatielabel

NL

text

Beschrijving van posten in
het overzicht van het totaal
resultaat van aan de verwer
ving gerelateerde kosten op
genomen als last voor een
transactie die los van de ver
werving van activa en over
name van verplichtingen in
de bedrijfscombinatie is op
genomen

Label

text

Elementtype en at
tributen

L 143/214
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29.5.2019

text

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstruments

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

text

Beschrijving van posten in
winst of verlies waar win
sten (verliezen) zijn opge
nomen, waardering tegen re
ële waarde, activa

text

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementAssets

ifrs-full

Beschrijving van posten in
winst of verlies waar win
sten (verliezen) zijn opge
nomen, waardering tegen re
ële waarde, verplichtingen

Referenties

IFRS

IFRS

IFRS

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin de informatieverschaffing:
winsten (verliezen) tijdens de periode voor tegen reële waarde 13 93 e i
gewaardeerde eigenvermogensinstrumenten van de entiteit zijn
opgenomen. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit
[member]]

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin de informatieverschaffing:
winsten (verliezen) tijdens de periode voor tegen reële waarde 13 93 e i
gewaardeerde verplichtingen zijn opgenomen. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]]

IFRS

IFRS

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin de informatieverschaffing:
winsten (verliezen) tijdens de periode voor tegen reële waarde 13 93 e i
gewaardeerde activa zijn opgenomen. [Zie: gewaardeerd tegen
reële waarde [member]]

De beschrijving van post(en) in winst of verlies waarin winst informatieverschaffing:
(verlies) bij opschorting van de consolidatie van dochteronder 12 9B c
nemingen als gevolg van een wijziging van de status van de
beleggingsentiteit is opgenomen. [Zie: informatieverschaffing
over beleggingsentiteiten [text block]; dochterondernemingen
[member]]

De beschrijving van de post(en) in de overige onderdelen van informatieverschaffing:
het totaalresultaat waarin de winsten (verliezen) tijdens de pe 13 93 e ii
riode voor tegen reële waarde gewaardeerde verplichtingen zijn
opgenomen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
overige onderdelen van het totaalresultaat]

Documentatielabel

NL

Beschrijving van posten in
winst of verlies waar win
sten (verliezen) zijn opge
nomen, waardering tegen re
ële waarde, eigenvermogens
instrumenten van de entiteit

Beschrijving van post(en) in
winst of verlies waarin winst
(verlies) bij opschorting van
de consolidatie van dochter
ondernemingen is opge
nomen

text

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossInWhichGain
LossOnCessationOfConso
lidationOfSubsidiariesIsRe
cognised

ifrs-full

Beschrijving van posten in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat waar win
sten (verliezen) zijn opge
nomen, waardering tegen re
ële waarde, verplichtingen

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfLineItems
InOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMea
surementLiabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/215

Beschrijving van posten in
winst of verlies waar win
sten (verliezen) die zijn toe
te rekenen aan de verande
ring in niet-gerealiseerde
winsten of verliezen voor
activa aangehouden aan het
einde van de periode wor
den opgenomen, waardering
tegen reële waarde

Beschrijving van posten in
winst of verlies waar win
sten (verliezen) die zijn toe
te rekenen aan de verande
ring in niet-gerealiseerde
winsten of verliezen voor ei
genvermogensinstrumenten
van de entiteit aangehouden
aan het einde van de peri
ode worden opgenomen,
waardering
tegen
reële
waarde

Beschrijving van posten in
winst of verlies waar win
sten (verliezen) die zijn toe
te rekenen aan de verande
ring in niet-gerealiseerde
winsten of verliezen voor
verplichtingen aangehouden
aan het einde van de peri
ode worden opgenomen,
waardering
tegen
reële
waarde

text

text

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAttributableTo
ChangeInUnrealisedGain
sOrLossesForEntitysOwnE
quityInstrumentsHeldAtEn
dOfPeriodAreRecognised
FairValueMeasurement

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAttributableTo
ChangeInUnrealisedGain
sOrLossesForLiabilitiesHel
dAtEndOfPeriodAreRecog
nisedFairValueMeasure
ment

ifrs-full

ifrs-full

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAttributableTo
ChangeInUnrealisedGain
sOrLossesForAssetsHeldA
tEndOfPeriodAreRecogni
sedFairValueMeasurement

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin informatieverschaffing:
winsten (verliezen) voor de periode opgenomen in winst of 13 93 f
verlies zijn gerapporteerd voor tegen reële waarde gewaar
deerde verplichtingen die zijn toe te rekenen aan de verande
ring in niet-gerealiseerde winsten (verliezen) met betrekking tot
deze verplichtingen aangehouden aan het einde van de ver
slagperiode. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

IFRS

IFRS

IFRS
NL

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin informatieverschaffing:
winsten (verliezen) voor de periode opgenomen in winst of 13 93 f
verlies zijn gerapporteerd voor tegen reële waarde gewaar
deerde eigenvermogensinstrumenten van de entiteit die zijn
toe te rekenen aan de verandering in niet-gerealiseerde winsten
of verliezen met betrekking tot deze instrumenten aangehou
den aan het einde van de verslagperiode. [Zie: gewaardeerd
tegen reële waarde [member]; eigenvermogensinstrumenten
van een entiteit [member]]

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin informatieverschaffing:
winsten (verliezen) voor de periode opgenomen in winst of 13 93 f
verlies zijn gerapporteerd voor tegen reële waarde gewaar
deerde activa die zijn toe te rekenen aan de verandering in
niet-gerealiseerde winsten (verliezen) met betrekking tot deze
activa aangehouden aan het einde van de verslagperiode. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

Documentatielabel

L 143/216
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Referenties

Beschrijving van posten in De beschrijving van de posten in het overzicht van de finan informatieverschaffing:
het overzicht van de finan ciële positie waarin activa en verplichtingen opgenomen met 12 29 b
ciële positie waarin activa en betrekking tot gestructureerde entiteiten zijn opgenomen.
verplichtingen opgenomen
met betrekking tot gestruc
tureerde entiteiten zijn op
genomen

Beschrijving van posten in De beschrijving van de posten in het overzicht van de finan informatieverschaffing: IFRS
het overzicht van de finan ciële positie die de leaseverplichtingen omvatten. [Zie: lease 16 47 b - ingangsdatum
ciële positie die leasever verplichtingen]
1.1.2019
plichtingen omvatten

DescriptionOfLineItemsIn text
StatementOfFinancialPositi
onWhichIncludeLeaseLiabi
lities

DescriptionOfLineItemsIn text
StatementOfFinancialPositi
onWhichIncludeRightofu
seAssets

DescriptionOfLinkBetween text
ReimbursementRightAn
dRelatedObligation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

Beschrijving van verband De beschrijving van het verband tussen een restitutierecht en informatieverschaffing:
tussen restitutierecht en ge de gerelateerde verplichting. [Zie: restitutierechten, gewaardeerd 19 140 b
relateerde verplichting
tegen reële waarde]

Beschrijving van posten in De beschrijving van de posten in het overzicht van de finan informatieverschaffing: IFRS
het overzicht van de finan ciële positie die de activa met gebruiksrecht omvatten. [Zie: 16 47 a ii - ingangsdatum
ciële positie die activa met activa met gebruiksrecht]
1.1.2019
gebruiksrecht omvatten

NL

IFRS

IAS

DescriptionOfLineItemsIn text
StatementOfFinancialPositi
onInWhichAssetsAndLiabi
litiesRecognisedInRelation
ToStructuredEntitiesAreRe
cognised

De beschrijving van post(en) van het overzicht van het totaal informatieverschaffing:
resultaat waarin bijzonderewaardeverminderingsverliezen opge 36 126 b
nomen in winst of verlies zijn teruggenomen. [Zie: bijzondere
waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaar
deverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

ifrs-full

Beschrijving van post(en) in
het overzicht van het totaal
resultaat waarin bijzondere
waardeverminderingsverlie
zen opgenomen in winst of
verlies zijn teruggenomen

text

IAS

DescriptionOfLineItemsIn
StatementOfComprehensi
veIncomeInWhichImpair
mentLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAreReversed

De beschrijving van post(en) van het overzicht van het totaal informatieverschaffing:
resultaat waarin bijzonderewaardeverminderingsverliezen opge 36 126 a
nomen in winst of verlies zijn opgenomen. [Zie: bijzondere
waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaar
deverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

Documentatielabel

ifrs-full

Beschrijving van post(en) in
het overzicht van het totaal
resultaat waarin bijzondere
waardeverminderingsverlie
zen opgenomen in winst of
verlies zijn opgenomen

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfLineItemsIn
StatementOfComprehensi
veIncomeInWhichImpair
mentLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAreIncluded

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/217

DescriptionOfMaterialLea
singArrangementsByLes
seeClassifiedAsFinance
Lease

ifrs-full

text

text block

DescriptionOfManage
text
mentsApproachToDetermi
ningValuesAssignedToKey
Assumptions

ifrs-full

DescriptionOfManagingLi
quidityRisk

text

DescriptionOfMajorAs
sumptionsMadeConcer
ningFutureEventsOtherPro
visions

ifrs-full

Referenties

De beschrijving van de methode van het management om de
aan belangrijke veronderstellingen toegewezen waarde(n) te be
palen, of (een) dergelijke waarde(n) de ervaring uit het verleden
weergeeft (weergeven) en of, in voorkomend geval, deze con
sistent zijn met externe informatiebronnen en zo niet, op
welke wijze en waarom ze afwijken van ervaringen uit het
verleden of van externe informatiebronnen. Belangrijke ver
onderstellingen zijn die waarvoor de realiseerbare waarde van
de eenheid (groep van eenheden) het meest gevoelig is.

Beschrijving van materiële
leaseovereenkomsten door
de lessee geclassificeerd als
financiële lease

IAS

De algemene beschrijving van de materiële leaseovereenkom informatieverschaffing: IAS
sten van de lessee voor financiële leases, met inbegrip van maar 17 31 e - vervaldatum
niet beperkt tot: a) de grondslag waarop de te betalen voor 1.1.2019
waardelijke leasebetaling is bepaald; b) het bestaan van en de
voorwaarden voor verlengings- of koopopties en escalatieclau
sules; en c) beperkingen die door leaseovereenkomsten worden
opgelegd, zoals beperkingen ten aanzien van dividenden, uit
breiding van de schulden en verdere leasetransacties.

IFRS

informatieverschaffing: IAS
36 134 d ii, informatiever
schaffing: IAS 36 135 d, in
formatieverschaffing: IAS 36
134 e ii

De beschrijving van de belangrijkste gedane veronderstellingen informatieverschaffing:
over toekomstige gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn 37 85 b
op het vereiste bedrag voor de afwikkeling van een voorzie
ning. [Zie: andere voorzieningen]

De beschrijving van de belangrijkste gedane veronderstellingen informatieverschaffing: IFRS
over toekomstige gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn 3 B67 c, informatieverschaf
op het vereiste bedrag voor de afwikkeling van een voorwaar fing: IFRS 3 B64 j
delijke verplichting opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie:
voorwaardelijke verplichtingen [member]; bedrijfscombinaties
[member]]

Documentatielabel

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over hoe de entiteit haar liquiditeits informatieverschaffing:
7 39 c
hoe de entiteit het liquidi risico beheert. [Zie: liquiditeitsrisico [member]]
teitsrisico
beheert
[text
block]

Beschrijving van de methode
van het management om de
aan belangrijke veronderstel
lingen toegewezen waarden
te bepalen

Beschrijving van belangrijk
ste gedane veronderstellin
gen over toekomstige ge
beurtenissen, andere voor
zieningen

Beschrijving van belangrijk
ste gedane veronderstellin
gen over toekomstige ge
beurtenissen, voorwaarde
lijke verplichtingen in een
bedrijfscombinatie

Label

NL

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfMajorAs
sumptionsMadeConcer
ningFutureEventsContin
gentLiabilitiesInBusiness
Combination

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/218
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DescriptionOfMeasure
mentBasisForNoncontrol
lingInterestInAcquireeR
ecognisedAtAcquisitionDa
te

ifrs-full

text

Beschrijving van de waarde
ringsgrondslag voor een be
lang zonder zeggenschap in
een overgenomen partij op
genomen op de overname
datum

Beschrijving van de maxi
male looptijd van toege
kende opties voor op aan
delen gebaseerde betalings
overeenkomst

text

DescriptionOfMaximum
TermOfOptionsGranted
ForSharebasedPaymentAr
rangement

ifrs-full

IFRS

IFRS

De beschrijving van de maximale looptijd van toegekende op informatieverschaffing:
ties voor een type op aandelen gebaseerde betalingsovereen 2 45 a
komst die op enig moment in de periode bestond. Een entiteit
met nagenoeg vergelijkbare types op aandelen gebaseerde be
talingsovereenkomsten mag deze informatie geaggregeerd ver
melden. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten
[member]]
De beschrijving van de waarderingsgrondslag voor een belang informatieverschaffing:
zonder zeggenschap in een overgenomen partij opgenomen op 3 B64 o i
de overnamedatum voor bedrijfscombinaties waarin de overne
mende partij minder dan 100 procent van de eigen-ver
mogensbelangen in de overgenomen partij bezit op de over
namedatum. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; belang zonder
zeggenschap in de overgenomen partij opgenomen op overna
medatum]

IFRS

Beschrijving van materiële De beschrijving van alle materiële restposten. [Zie: materiële informatieverschaffing:
restposten [member]]
8 28
restposten

DescriptionOfMaterialRe
concilingItems

ifrs-full

Beschrijving van materiële De algemene beschrijving van de materiële leaseovereenkom informatieverschaffing: IAS
17 47 f - vervaldatum
leaseovereenkomsten door sten van de lessor met betrekking tot financiële leases.
1.1.2019
de lessor geclassificeerd als
financiële lease

text

DescriptionOfMaterialLea
singArrangementsByLes
sorClassifiedAsOperating
Lease

ifrs-full

Referenties

De algemene beschrijving van de belangrijke leaseovereenkom informatieverschaffing: IAS
sten van de lessee voor operationele leases, met inbegrip van 17 35 d - vervaldatum
maar niet beperkt tot: a) de grondslag waarop de te betalen 1.1.2019
voorwaardelijke leasebetaling is bepaald; b) het bestaan van en
de voorwaarden voor verlengings- of koopopties en escalatie
clausules; en c) beperkingen die door leaseovereenkomsten
worden opgelegd, zoals beperkingen ten aanzien van dividen
den, uitbreiding van de schulden en verdere leasetransacties.

Documentatielabel

Beschrijving van materiële De algemene beschrijving van de leaseovereenkomsten van de informatieverschaffing: IAS
leaseovereenkomsten door lessor met betrekking tot operationele leases.
17 56 c - vervaldatum
de lessor geclassificeerd als
1.1.2019
operationele lease

text

DescriptionOfMaterialLea
singArrangementsByLes
sorClassifiedAsFinance
Lease

ifrs-full

Beschrijving van materiële
leaseovereenkomsten door
de lessee geclassificeerd als
operationele lease

Label

NL

text

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfMaterialLea
singArrangementsByLes
seeClassifiedAsOperating
Lease

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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L 143/219

Beschrijving van waarde
ringsverschillen voor finan
ciële verplichtingen onder
hevig aan saldering, af
dwingbare „master netting”overeenkomsten of ver
gelijkbare overeenkomsten
Beschrijving van de afwikke
lingsmethode voor een op
aandelen gebaseerde beta
lingsovereenkomst

Beschrijving van de methode
of methoden die worden ge
bruikt om te bepalen of de
presentatie van gevolgen
van veranderingen in een
aan een verplichting verbon
den kredietrisico in de ove
rige onderdelen van het to
taalresultaat zou leiden tot
het ontstaan of de vergro
ting van een boekhoudkun
dige mismatch in winst of
verlies.

DescriptionOfMeasure
text
mentDifferencesForFinanci
alLiabilitiesSubjectToOff
settingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSi
milarAgreements

text

text

DescriptionOfMethodOf
SettlementForSharebased
PaymentArrangement

DescriptionOfMethodolo
gyUsedToDetermineWhe
therPresentingEffectsOf
ChangesInLiabilitysCredi
tRiskInOtherComprehensi
veIncomeWouldCreateO
rEnlargeAccountingMis
matchInProfitOrLoss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Label

Beschrijving van waarde
ringsverschillen voor finan
ciële activa onderhevig aan
saldering, afdwingbare „mas
ter netting”-overeenkomsten
of vergelijkbare overeen
komsten

Elementtype en at
tributen

text
DescriptionOfMeasure
mentDifferencesForFinanci
alAssetsSubjectToOffsettin
gEnforceableMasterNetting
ArrangementsOrSimilarA
greements

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

De beschrijving van de methode of methoden die worden informatieverschaffing: IFRS
gebruikt om te bepalen of de presentatie van de gevolgen 7 11 c - ingangsdatum
van veranderingen in een aan een financiële verplichting ver 1.1.2018
bonden kredietrisico in de overige onderdelen van het totaal
resultaat zou leiden tot het ontstaan of de vergroting van een
boekhoudkundige mismatch in winst of verlies. Indien een
entiteit verplicht is de gevolgen van veranderingen in het aan
een verplichting verbonden kredietrisico in winst of verlies te
presenteren, moet de informatieverschaffing ook een uitvoerige
beschrijving bevatten van de beschreven economische relatie
tussen de kenmerken van de verplichting en de kenmerken
van de andere financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies waarvan de waarde is gewijzigd als gevolg van wijzigin
gen in het kredietrisico van de verplichting. [Zie: kredietrisico
[member]; financiële instrumenten, klasse [member]; overige
onderdelen van het totaalresultaat]

IFRS

IFRS

IFRS

NL

De beschrijving van de afwikkelingsmethode (bijvoorbeeld in informatieverschaffing:
geldmiddelen of eigenvermogensinstrumenten) voor een type 2 45 a
op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst die op enig
moment in de periode bestond. Een entiteit met nagenoeg
vergelijkbare types op aandelen gebaseerde betalingsovereen
komsten mag deze informatie geaggregeerd vermelden. [Zie:
op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [member]]

De beschrijving van eventuele waarderingsverschillen voor fi informatieverschaffing:
nanciële verplichtingen die zijn gesaldeerd of onderhevig zijn 7 B42
aan een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of ver
gelijkbare overeenkomst. [Zie: financiële verplichtingen]

De beschrijving van eventuele waarderingsverschillen voor fi informatieverschaffing:
nanciële activa die zijn gesaldeerd of onderhevig zijn aan een 7 B42
afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare
overeenkomst. [Zie: financiële activa]

Documentatielabel
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DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasure
mentLiabilities

DescriptionOfMethodsU
text
sedToMeasureFairValueOf
NoncashAssetsDeclaredFor
DistributionToOwnersBe
foreFinancialStatements
AuthorisedForIssue

ifrs-full

ifrs-full

text

Beschrijving van de metho
den gehanteerd voor de
waardering
tegen
reële
waarde van activa in natura
gedeclareerd voor uitkering
aan eigenaars alvorens de
jaarrekening voor publicatie
is goedgekeurd

De beschrijving van de methoden gehanteerd voor de waarde informatieverschaffing: IFRIC
ring tegen reële waarde van activa in natura gedeclareerd om te 17 17 c
worden uitgekeerd als dividend, wanneer de datum van aan
kondiging valt na het einde van de verslagperiode maar vóór
de jaarrekening voor publicatie is goedgekeurd. [Zie: activa in
natura gedeclareerd om te worden uitgekeerd aan eigenaars
alvorens de jaarrekening voor publicatie is goedgekeurd]

Beschrijving van de metho De beschrijving van de methoden gehanteerd voor de ontwik voorbeeld: IFRS 13 IE65 e,
den gehanteerd voor de ont keling en staving van de niet-waarneembare inputs gebruikt bij voorbeeld: IFRS 13 93 g
wikkeling en staving van de waardering tegen reële waarde van verplichtingen.
niet-waarneembare inputs
gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde, verplich
tingen

NL

Beschrijving van de metho
den gehanteerd voor de ont
wikkeling en staving van
niet-waarneembare inputs
gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde, eigenver
mogensinstrumenten van de
entiteit

De beschrijving van de methoden gehanteerd voor de ontwik voorbeeld: IFRS 13 IE65 e,
keling en staving van de niet-waarneembare inputs gebruikt bij voorbeeld: IFRS 13 93 g
de waardering tegen reële waarde van eigenvermogensinstru
menten van de entiteit. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van
een entiteit [member]]

IAS

text

DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIn
struments

ifrs-full

Referenties

De beschrijving van de methoden en veronderstellingen die informatieverschaffing:
worden gehanteerd bij de opstelling van een gevoeligheidsana 19 145 b
lyse voor belangrijke actuariële veronderstellingen. [Zie: actua
riële veronderstellingen [member]]

Documentatielabel

Beschrijving van de metho De beschrijving van de methoden gehanteerd voor de ontwik voorbeeld: IFRS 13 IE65 e,
den gehanteerd voor de ont keling en staving van de niet-waarneembare inputs gebruikt bij voorbeeld: IFRS 13 93 g
wikkeling en staving van de waardering tegen reële waarde van activa.
niet-waarneembare inputs
gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde, activa

Beschrijving van de metho
den en veronderstellingen
gehanteerd bij de opstelling
van een gevoeligheidsana
lyse voor actuariële ver
onderstellingen

Label

text

DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasure
mentAssets

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfMethodsAn text
dAssumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisFor
ActuarialAssumptions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van de methode
gehanteerd voor de bepaling
van de afschrijving van ac
tiva die zijn opgenomen uit
hoofde van kosten om een
contract met klanten te ver
krijgen of te vervullen

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van fouten in het kader van informatieverschaffing: IAS 8
fouten in het kader van fi financiële verslaggeving in voorgaande perioden.
49 a
nanciële verslaggeving in
voorgaande perioden [text
block]

DescriptionOfNatureA
text block
mountAndCorrectionOf
AccountingErrorsInPriorPe
riodsEstimate

DescriptionOfNatureAndA text
mountOfAnyMeasurement
PeriodAdjustmentsRecogni
sedForParticularAssetsLiabi
litiesNoncontrollingInte
restsOrItemsOfConsiderati
on

DescriptionOfNatureAndA text block
mountOfChangeInAccoun
tingEstimate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De beschrijving van de aard van de aanpassingen in de waar informatieverschaffing:
deringsperiode opgenomen voor bepaalde activa, verplichtin 3 B67 a iii
gen, belangen zonder zeggenschap of vergoedingen waarvoor
de eerste administratieve verwerking voor een bedrijfscombina
tie niet is voltooid. [Zie: belangen zonder zeggenschap; aan
passingen in de waarderingsperiode opgenomen voor bepaalde
activa, verplichtingen, belangen zonder zeggenschap of vergoe
dingen; bedrijfscombinaties [member]]

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van schattingswijzigingen die een informatieverschaffing: IAS 8
schattingswijzigingen [text effect hebben in de verslagperiode of waarvan verwacht wordt 39
block]
dat zij een effect kunnen hebben in toekomstige perioden.

Beschrijving van de aard van
eventuele aanpassingen in
de waarderingsperiode opge
nomen voor bepaalde activa,
verplichtingen,
belangen
zonder zeggenschap of ver
goedingen

NL

De beschrijving van de methode gehanteerd voor de bepaling informatieverschaffing: IFRS
van de afschrijving van de activa die zijn opgenomen uit 15 127 b - ingangsdatum
hoofde van de kosten om een contract met klanten te ver 1.1.2018
krijgen of te vervullen. [Zie: opgenomen activa uit hoofde
van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of
te vervullen]

IFRS

DescriptionOfMethodUsed text
ToDetermineAmortisatio
nOfAssetsRecognisedFrom
CostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

Beschrijving van de gehan De beschrijving van de gehanteerde methode en de gemaakte informatieverschaffing:
teerde methode en gemaakte veronderstellingen om de effecten van de vervroegde uitoefe 2 47 a i
veronderstellingen om de ef ning van toegekende aandelenopties te verwerken.
fecten van de verwachte ver
vroegde uitoefening te ver
werken, toegekende aan
delenopties

ifrs-full

text

DescriptionOfMethodUse
dAndAssumptionsMade
ToIncorporateEffectsOfEx
pectedEarlyExerciseShare
OptionsGranted

Beschrijving van de metho De beschrijving van de methoden gehanteerd om opbrengsten informatieverschaffing: IFRS
den gehanteerd om op van contracten met klanten op te nemen. [Zie: opbrengsten 15 124 a - ingangsdatum
brengsten van contracten van contracten met klanten]
1.1.2018
met klanten op te nemen

Label

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfMethodsU
sedToRecogniseRevenue
FromContractsWithCusto
mers

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

text

text

DescriptionOfNatureAnd
CarryingAmountOfAsset
sObtained

DescriptionOfNatureAnd
EffectOfAnyAsymmetrica
lAllocationsToReportable
Segments

DescriptionOfNatureAnd
ExtentOfGovernment
GrantsForAgriculturalActi
vityRecognisedInFinanci
alStatements

DescriptionOfNatureAnd
ExtentOfGovernment
GrantsRecognisedInFinan
cialStatements

DescriptionOfNatureAnd
ExtentOfRateregulatedActi
vity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfNatureAndA text
mountOfChangeInEstima
teDuringFinalInterimPeriod

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Beschrijving van de aard en De beschrijving van de aard en omvang van de aan tariefregu informatieverschaffing:
omvang van de aan tariefre lering onderworpen activiteit. [Zie: aan tariefregulering onder 14 30 a
gulering onderworpen acti worpen activiteiten [member]]
viteit

Beschrijving van de aard en De beschrijving van de aard en omvang van overheidssubsidies informatieverschaffing:
omvang van overheidssubsi opgenomen in de jaarrekening. [Zie: overheidssubsidies]
20 39 b
dies opgenomen in de jaar
rekening

Beschrijving van de aard en De beschrijving van de aard en omvang van overheidssubsidies informatieverschaffing:
omvang van overheidssubsi voor agrarische activiteiten opgenomen in de jaarrekening. 41 57 a
dies voor agrarische activi [Zie: overheid [member]; overheidssubsidies]
teiten opgenomen in de
jaarrekening

IFRS

IAS

IAS

IFRS

IFRS

De beschrijving van de aard van financiële of niet-financiële informatieverschaffing:
activa die door de entiteit zijn verworven door bezit te nemen 7 38 a
van onderpand dat zij tot zekerheid houdt of door een beroep
te doen op andere kredietbescherming (bijvoorbeeld garanties).
[Zie: garanties [member]; activa verworven door bezit te ne
men van een zekerheid of een beroep te doen op andere
kredietbescherming; financiële activa]

De beschrijving van de aard en het effect van eventuele asym informatieverschaffing:
metrische toerekeningen aan te rapporteren segmenten. Het is 8 27 f
bijvoorbeeld mogelijk dat een entiteit afschrijvingskosten aan
een segment toerekent zonder de daarmee samenhangende af
te schrijven activa aan dat segment toe te rekenen. [Zie: te
rapporteren segmenten [member]]

IAS

Referenties

De beschrijving van de aard en het bedrag van een wijziging in informatieverschaffing:
een schatting van een bedrag gerapporteerd in een tussentijdse 34 26
periode dat op significante wijze is gewijzigd tijdens de laatste
tussentijdse periode van het boekjaar.

Documentatielabel

NL

Beschrijving van de aard en
het effect van eventuele
asymmetrische toerekenin
gen aan te rapporteren seg
menten

Beschrijving van de aard van
de activa verworven door
bezit te nemen van een ze
kerheid of een beroep te
doen op andere kredietbe
scherming

Beschrijving van de aard en
het bedrag van een schat
tingswijziging tijdens de
laatste tussentijdse periode

Label
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Referenties

DescriptionOfNatureAnd
PurposeOfReservesWithi
nEquity

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

Beschrijving van de aard en De beschrijving van de aard en het doel van reserves binnen informatieverschaffing: IAS 1
het doel van reserves binnen het eigen vermogen. [Zie: andere reserves;
79 b
het eigen vermogen

IFRS

NL

text

Beschrijving van de aard en De beschrijving van de aard en financiële impact van bedrijfs informatieverschaffing:
financiële impact van be combinaties tijdens de actuele verslagperiode. [Zie: bedrijfscom 3 59 a
drijfscombinaties tijdens de binaties [member]]
verslagperiode

DescriptionOfNatureAndFi text
nancialEffectOfBusiness
CombinationsDuringPeriod

ifrs-full

IFRS

De beschrijving van de aard en de financiële impact van be informatieverschaffing:
drijfscombinaties na het einde van de verslagperiode maar al 3 59 b
vorens de jaarrekening voor publicatie is goedgekeurd. [Zie:
bedrijfscombinaties [member]]

Beschrijving van de aard en
de financiële impact van be
drijfscombinaties na de ver
slagperiode alvorens de jaar
rekening voor publicatie is
goedgekeurd

DescriptionOfNatureAndFi text
nancialEffectOfBusiness
CombinationsAfterRepor
tingPeriodBeforeState
mentsAuthorisedForIssue

ifrs-full

IFRS

De beschrijving van de wijze waarop en mate waarin bescher informatieverschaffing:
mingsrechten van belangen zonder zeggenschap het vermogen 12 13 b
van de entiteit om toegang te krijgen tot of gebruik te maken
van de activa en om over te gaan tot afwikkeling van de ver
plichtingen van de groep aanzienlijk kunnen beperken (bv.
wanneer een moedermaatschappij verplichtingen van een doch
teronderneming moet afwikkelen voordat zij haar eigen ver
plichtingen afwikkelt, of wanneer de goedkeuring van belangen
zonder zeggenschap is vereist om toegang te krijgen tot de
activa of over te gaan tot de afwikkeling van de verplichtingen
van een dochteronderneming). Beschermingsrechten zijn rech
ten die bedoeld zijn om de belangen te beschermen van de
partij die deze rechten bezit, zonder die partij macht te geven
over de entiteit waaraan die rechten zijn gerelateerd. [Zie: be
langen zonder zeggenschap; dochterondernemingen [member]]

Beschrijving van de wijze
waarop en mate waarin be
schermingsrechten van be
langen zonder zeggenschap
het vermogen van de entiteit
om toegang te krijgen tot of
gebruik te maken van activa
en om over te gaan tot af
wikkeling van verplichtingen
van de groep, aanzienlijk
kunnen beperken

text

De beschrijving van de aard en omvang van eventuele signifi informatieverschaffing: IFRS
cante restricties (bijvoorbeeld uit hoofde van leningsovereen 12 22 a, informatieverschaf
komsten of regelgevende vereisten) op het vermogen van an fing: IFRS 12 19D a
dere entiteiten om middelen over te dragen aan de verslagge
vende entiteit in de vorm van dividenden in contanten of om
leningen of voorschotten terug te betalen.

Documentatielabel

DescriptionOfNatureAnd
ExtentToWhichProtective
RightsOfNoncontrollingIn
terestsCanSignificantlyRes
trictEntitysAbilityToAcces
sOrUseAssetsAndSettleLia
bilitiesOfGroup

Beschrijving van de aard en
omvang van significante re
stricties op overdracht van
middelen aan entiteit

Label

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfNatureAnd
ExtentOfSignificantRestric
tionsOnTransferOfFund
sToParent

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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text

DescriptionOfNatureOf
ClassOfAssetsMeasuredAt
FairValue

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van de activaklasse die wordt voorbeeld: IFRS 13 IE64 a,
de activaklasse gewaardeerd gewaardeerd tegen reële waarde, met inbegrip van de kenmer voorbeeld: IFRS 13 92
tegen reële waarde
ken van de gewaardeerde posten waarmee rekening wordt ge
houden bij het bepalen van de relevante inputs. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]]

IFRS

ifrs-full

De beschrijving van de aard van de wijzigingen die in voor informatieverschaffing:
gaande verslagperioden zijn aangebracht in de waarderings 8 27 e
methoden die voor de bepaling van de gerapporteerde winst
of het gerapporteerde verlies van het segment zijn toegepast,
en het eventuele effect van deze wijzigingen op de waardering
van de winst (het verlies) van het segment. [Zie: te rapporteren
segmenten [member]]

NL

Beschrijving van de aard van
eventuele wijzigingen die in
voorgaande verslagperioden
zijn aangebracht in de waar
deringsmethoden die voor
de bepaling van de gerap
porteerde winst of het ge
rapporteerde verlies van het
segment zijn toegepast, en
het effect van deze wijzigin
gen op de waardering van
de winst of het verlies van
het segment

text

DescriptionOfNatureOf
ChangesFromPriorPeriod
sInMeasurementMethodsU
sedToDetermineReported
SegmentProfitOrLossAnd
EffectOfThoseChangesOn
MeasureOfSegmentProfi
tOrLoss

ifrs-full

IAS

De beschrijving van de aard van activa die onderhevig zijn aan informatieverschaffing: IAS 1
veronderstellingen die een wezenlijk risico in zich dragen van 125 a
een materiële aanpassing van de bedragen van die activa in het
volgende boekjaar.

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van een wijziging in een grondslag informatieverschaffing: IAS 8
een wijziging in een grond voor financiële verslaggeving met betrekking tot een eerste 28 c
slag voor financiële verslag toepassing van een IFRS [Zie: IFRS [member]]
geving

Beschrijving van de aard van
activa die een wezenlijk ri
sico in zich dragen van ma
teriële aanpassingen in het
volgende boekjaar

IAS

text

ifrs-full

Referenties

DescriptionOfNatureOf
ChangeInAccountingPolicy

DescriptionOfNatureOfBe
nefitsProvidedByPlan

ifrs-full

text

Documentatielabel

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van activiteiten met betrekking tot informatieverschaffing:
41 46 a
activiteiten van biologische biologische activa. [Zie: biologische activa]
activa

Label

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van de door een toegezegdpensi informatieverschaffing:
de door de regeling betaalde oenregeling betaalde vergoedingen (bijvoorbeeld een toegezegd 19 139 a i
vergoedingen
pensioenregeling op basis van het eindsalaris of een op bijdra
gen gebaseerde regeling met garantie). [Zie: toegezegdpensioen
regelingen [member]]

DescriptionOfNatureOfAs
setsWithSignificantRiskOf
MaterialAdjustmentsWit
hinNextFinancialYear

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

text

DescriptionOfNatureOfAc
tivitiesOfBiologicalAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsAssetsAndEntitysAs
sets

ifrs-full

Beschrijving van de aard van
verschillen tussen waarderin
gen van activa van te rap
porteren segmenten en ac
tiva van de entiteit

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van de partij bij de transactie die voorbeeld: IFRS 7 IG23 b de tegenpartij
niet de entiteit is.
vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

text

DescriptionOfNatureOf
Counterparty

ifrs-full

De beschrijving van de aard van de verschillen tussen waarde informatieverschaffing:
ringen van activa van de te rapporteren segmenten en activa 8 27 c
van de entiteit. Deze verschillen kunnen onder meer de grond
slagen voor financiële verslaggeving en de grondslagen voor de
toerekening van gezamenlijk gebruikte activa omvatten welke
noodzakelijk zijn om inzicht te verwerven in de gerapporteerde
gesegmenteerde informatie. [Zie: te rapporteren segmenten
[member]]

IFRS

IAS

NL

text

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van eventuele activa die voort informatieverschaffing:
vloeien uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het be 37 89
voorwaardelijke activa
staan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden
van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waar
over de entiteit niet de volledige controle heeft.

text

DescriptionOfNatureOf
ContingentAssets

ifrs-full

De beschrijving van de aard van de klasse van verplichtingen voorbeeld: IFRS 13 IE64 a,
die worden gewaardeerd tegen reële waarde, met inbegrip van voorbeeld: IFRS 13 92
de kenmerken van de gewaardeerde posten waarmee rekening
wordt gehouden bij het bepalen van de relevante inputs. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

Beschrijving van de aard van
de klasse van verplichtingen
gewaardeerd tegen reële
waarde

text

DescriptionOfNatureOf
ClassOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValue

Referenties

De beschrijving van de aard van de klasse van eigenvermogens voorbeeld: IFRS 13 IE64 a,
instrumenten van de entiteit die worden gewaardeerd tegen voorbeeld: IFRS 13 92
reële waarde, met inbegrip van de kenmerken van de gewaar
deerde posten waarmee rekening wordt gehouden bij het be
palen van de relevante inputs. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]; eigenvermogensinstrumenten van een enti
teit [member]]
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ifrs-full

Beschrijving van de aard van
de klasse van eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit gewaardeerd te
gen reële waarde

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfNatureOf
ClassOfEntitysOwnEquity
InstrumentsMeasuredAt
FairValue
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ifrs-full

Prefix
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text

text

text

DescriptionOfNatureOfEn
titysOperationsAndPrinci
palActivities

DescriptionOfNatureOfEn
titysRelationshipWithAsso
ciate

DescriptionOfNatureOfEn
titysRelationshipWithJoint
Operation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De beschrijving van de aard van de verschillen tussen waarde informatieverschaffing:
ringen van winsten of verliezen van de te rapporteren segmen 8 27 b
ten en winst of verlies van de entiteit vóór lasten uit hoofde
van winstbelastingen en beëindigde bedrijfsactiviteiten. Deze
verschillen kunnen onder meer de grondslagen voor financiële
verslaggeving en de grondslagen voor de toerekening van cen
traal gemaakte kosten omvatten welke noodzakelijk zijn om
inzicht te verwerven in de gerapporteerde gesegmenteerde in
formatie. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; te rap
porteren segmenten [member]]

De beschrijving van de aard van de verschillen tussen waarde informatieverschaffing:
ringen van verplichtingen van de te rapporteren segmenten en 8 27 d
verplichtingen van de entiteit. Deze verschillen kunnen onder
meer de grondslagen voor financiële verslaggeving en de
grondslagen voor de toerekening van gezamenlijk gebruikte
verplichtingen omvatten welke noodzakelijk zijn om inzicht
te verwerven in de gerapporteerde gesegmenteerde informatie.
[Zie: te rapporteren segmenten [member]]

Documentatielabel

IFRS

IFRS

Beschrijving van de aard van
de relatie van de entiteit met
een gezamenlijke bedrijfs
activiteit

Beschrijving van de aard van
de relatie van de entiteit met
een geassocieerde deel
neming

De beschrijving van de aard van de relatie van de entiteit met informatieverschaffing:
een gezamenlijke bedrijfsactiviteit (bijvoorbeeld beschrijving 12 21 a ii
van de aard van de activiteiten van de gezamenlijke bedrijfs
activiteit en of deze van strategisch belang zijn voor de activi
teiten van de entiteit). [Zie: gezamenlijke bedrijfsactiviteiten
[member]]

De beschrijving van de aard van de relatie van de entiteit met informatieverschaffing:
een geassocieerde deelneming (bijvoorbeeld beschrijving van de 12 21 a ii
aard van de activiteiten van de geassocieerde deelneming en of
deze van strategisch belang zijn voor de activiteiten van de
entiteit). [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]

IFRS

IFRS

NL

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van de activiteiten van de entiteit informatieverschaffing: IAS 1
de activiteiten van de entiteit en haar voornaamste bedrijvigheden.
138 b
en haar voornaamste bedrij
vigheden

Beschrijving van de aard van
verschillen tussen waarderin
gen van winsten of verliezen
van te rapporteren segmen
ten en winst of verlies van
de entiteit vóór lasten uit
hoofde van winstbelastingen
en beëindigde bedrijfsactivi
teiten

text

DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsProfitsOrLossesAn
dEntitysProfitOrLossBefo
reIncomeTaxExpenseOrIn
comeAndDiscontinued
Operations

ifrs-full

Label

Beschrijving van de aard van
verschillen tussen waarderin
gen van verplichtingen van
te rapporteren segmenten
en verplichtingen van de en
titeit

Elementtype en at
tributen

text

DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsLiabilitiesAndEntitys
Liabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/227

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van een individueel actief waar informatieverschaffing:
een individueel actief
voor bijzonderewaardeverminderingsverlies is opgenomen of 36 130 c i
teruggenomen tijdens de periode. [Zie: bijzonderewaardever
minderingsverlies]

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van het belang van de entiteit in informatieverschaffing: IFRIC
belangen in fondsen
ontmantelings-, herstel- en milieusaneringsfondsen.
5 11

text

text

text

text

text

DescriptionOfNatureOf
GoodsOrServicesThatEnti
tyHasPromisedToTransfer

DescriptionOfNatureOfIm
pendingChangeInAccoun
tingPolicy

DescriptionOfNatureOfIn
dividualAsset

DescriptionOfNatureOfIn
terestInFunds

DescriptionOfNatureOfLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustments
WithinNextFinancialYear

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van de aard van
verplichtingen die een we
zenlijk risico in zich dragen
van materiële aanpassingen
in het volgende boekjaar

Beschrijving van de aard van
de aanstaande wijziging in
de grondslagen voor financi
ële verslaggeving

IAS

De beschrijving van de aard van verplichtingen die onderhevig informatieverschaffing: IAS 1
zijn aan veronderstellingen die een wezenlijk risico in zich 125 a
dragen van een materiële aanpassing aan de bedragen van
die verplichtingen in het volgende boekjaar.

De beschrijving van de aard van de aanstaande wijziging of voorbeeld: IAS 8 31 b
wijzigingen in de grondslagen voor financiële wetgeving naar
aanleiding van een nieuwe IFRS die is uitgegeven maar nog niet
in werking is.

NL

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van de goederen of diensten die de informatieverschaffing: IFRS
goederen of diensten die de entiteit heeft beloofd aan klanten over te dragen.
15 119 c - ingangsdatum
1.1.2018
entiteit heeft beloofd over te
dragen

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van de jaarrekening (bijvoorbeeld informatieverschaffing: IAS 1
of de jaarrekening toebehoort aan een individuele entiteit of 51 b, informatieverschaffing:
de jaarrekening
een groep van entiteiten).
IAS 27 16 a, informatiever
schaffing: IAS 27 17 a

ifrs-full

IFRS

text

Referenties

DescriptionOfNatureOfFi
nancialStatements

Documentatielabel

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van de relatie van de entiteit met informatieverschaffing:
de relatie van de entiteit met een joint venture (bijvoorbeeld beschrijving van de aard van de 12 21 a ii
een joint venture
activiteiten van de joint venture en of deze van strategisch
belang zijn voor de activiteiten van de entiteit). [Zie: joint
ventures [member]]

Label

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfNatureOfEn
titysRelationshipWithJoint
Venture

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/228
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text

DescriptionOfNatureOfNo
nadjustingEventAfterRe
portingPeriod

DescriptionOfNatureOf
NoncashAssetsHeldForDis
tributionToOwnersDecla
redBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue

DescriptionOfNatureOfO
bligationContingentLiabili
ties

DescriptionOfNatureOfO
bligationContingentLiabili
tiesInBusinessCombination

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

text

Referenties

Beschrijving van de aard van
de verplichting, voorwaarde
lijke verplichtingen in een
bedrijfscombinatie

IFRS

IAS

De beschrijving van de aard van de verplichting voor voor
waardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombina
tie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; bedrijfs
combinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS
3 B67 c, informatieverschaf
fing: IFRS 3 B64 j, informa
tieverschaffing: IFRS 3 B64 j i

IAS

De beschrijving van de aard van activa in natura die moeten informatieverschaffing: IFRIC
worden uitgekeerd als dividend, wanneer de datum van aan 17 17 a
kondiging valt na het einde van de verslagperiode maar vóór
de jaarrekening voor publicatie is goedgekeurd.

De beschrijving van de aard van een gebeurtenis die niet leidt informatieverschaffing:
tot aanpassing van de jaarrekening na de verslagperiode. [Zie: 10 21 a
gebeurtenissen die niet leiden tot aanpassing van de jaarreke
ning na de verslagperiode [member]]

De beschrijving, indien een herclassificatie van vergelijkende informatieverschaffing: IAS 1
bedragen niet praktisch haalbaar is, van de aard van de aan 42 b
passingen die zouden zijn uitgevoerd indien de bedragen wel
waren geherclassificeerd.

De beschrijving van de aard van de voornaamste aanpassingen informatieverschaffing:
die ervoor zorgen dat historische overzichten of vergelijkende 1 22 b
informatie gepresenteerd overeenkomstig de voorheen toege
paste GAAP, voldoen aan IFRS. [Zie: voorheen toegepaste
GAAP [member]; IFRS [member]]

Documentatielabel

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van de verplichting voor voor informatieverschaffing:
verplichting, voorwaardelijke waardelijke verplichtingen. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen 37 86
verplichtingen
[member]]

Beschrijving van de aard van
activa in natura aangehou
den om te worden uit
gekeerd aan eigenaars gede
clareerd alvorens de jaar
rekening voor publicatie is
goedgekeurd

Beschrijving van de aard van
een gebeurtenis die niet leidt
tot aanpassing van de jaar
rekening na verslagperiode

Beschrijving van de aard van
noodzakelijke aanpassingen
om vergelijkende informatie
te verstrekken

Beschrijving van de aard van
de voornaamste aanpassin
gen die ervoor zorgen dat
historische overzichten of
vergelijkende informatie ge
presenteerd overeenkomstig
de voorheen toegepaste
GAAP, voldoen aan IFRS

Label

NL

text

text

DescriptionOfNatureOfNe
cessaryAdjustmentToProvi
deComparativeInformation

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

text
DescriptionOfNatureOf
MainAdjustmentsThat
WouldMakeHistoricalSum
mariesOrComparativeInfor
mationPresentedInAccor
danceWithPreviousGAAP
ComplyWithIFRSs

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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text

DescriptionOfNatureO
fRisksBeingHedged

ifrs-full

informatieverschaffing: IFRS
7 22 c - vervaldatum
1.1.2018

IFRS

IAS

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van af te dekken risico's.
af te dekken risico's

De beschrijving van significante oordelen en veronderstellingen voorbeeld: IFRS 12 9 b
waarvan de entiteit is uitgegaan om te bepalen dat zij zeggen
schap heeft over een andere entiteit, ook al houdt zij minder
dan de helft van de stemrechten.

Beschrijving van significante
oordelen en veronderstellin
gen bij de bepaling dat de
entiteit zeggenschap uit
oefent over een andere enti
teit, ook al houdt zij minder
dan de helft van de stem
rechten

text

DescriptionOfNatureOfRe
lationshipWithSubsidia
ryWhereParentHasDirectly
OrIndirectlyLessThanHal
fOfVotingPower

ifrs-full

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van de procedure voor het vast informatieverschaffing:
de procedure voor het vast stellen van het regulerende tarief.
14 30 a
stellen van het regulerende
tarief

De beschrijving van de aard van het verband tussen de over informatieverschaffing:
gedragen financiële activa die niet geheel zijn verwijderd en de 7 42D c
daarmee verbonden verplichtingen, met inbegrip van de uit de
overdracht voortvloeiende restricties op het gebruik van de
overgedragen activa door de verslaggevende entiteit. [Zie: over
gedragen financiële activa die niet langer geheel zijn opge
nomen [member]; financiële activa]

DescriptionOfNatureOfRe
lationshipBetweenTransfer
redFinancialAssetsThatAre
NotDerecognisedInThei
rEntiretyAndAssociatedLia
bilities

ifrs-full

IAS

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van herclassificaties of wijzigingen informatieverschaffing: IAS 1
herclassificaties of wijzigin in presentatie.
41 a
gen in presentatie

Beschrijving van de aard van
het verband tussen over
gedragen financiële activa
die niet geheel zijn verwij
derd en de daarmee verbon
den verplichtingen

DescriptionOfNatureOfRe
latedPartyRelationship

ifrs-full

text

Referenties

text

DescriptionOfNatureOfRe
gulatoryRatesettingProcess

ifrs-full

text

Documentatielabel

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van de verplichting voor andere informatieverschaffing:
37 85 a
de verplichting, andere voor voorzieningen. [Zie: andere voorzieningen]
zieningen

Label

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van de relaties met verbonden informatieverschaffing:
de relatie met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
24 18
partijen

DescriptionOfNatureOfRe
classificationOrChangesIn
Presentation

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

NL

text

DescriptionOfNatureOfO
bligationOtherProvisions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/230
29.5.2019

text

text

DescriptionOfNonfinanci
alMeasuresOrEstimatesOf
BiologicalAssets

DescriptionOfObjectives
PoliciesAndProcessesFor
ManagingRisk

DescriptionOfObjectives
PoliciesAndProcessesFor
ManagingRisksArisingFro
mInsuranceContractsAnd
MethodsUsedToManage
ThoseRisks

DescriptionOfObligations
ForReturnsRefundsAndO
therSimilarObligations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Documentatielabel

Referenties

IFRS

De beschrijving van de doelstellingen, het beleid en de pro informatieverschaffing:
cedures van de entiteit met betrekking tot het beheer van de 4 39 a
risico's die voortvloeien uit verzekeringscontracten en de ge
hanteerde methoden om die risico's te beheersen. [Zie: types
verzekeringscontracten [member]

Beschrijving van verplichtin De beschrijving van verplichtingen tot retour, terugbetaling en informatieverschaffing: IFRS
gen tot retour, terugbetaling andere vergelijkbare verplichtingen uit hoofde van contracten 15 119 d - ingangsdatum
en andere vergelijkbare ver met klanten.
1.1.2018
plichtingen

Beschrijving van de doelstel
lingen, het beleid en de pro
cedures met betrekking tot
het beheer van risico's die
voortvloeien uit verzeke
ringscontracten en de ge
hanteerde methoden om
die risico's te beheersen

IFRS

De beschrijving van doelstellingen, het beleid en de procedures informatieverschaffing:
met betrekking tot het beheer van de risico's die voortvloeien 7 33 b
uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten,
klasse [member]]

IAS

Beschrijving van niet-finan De beschrijving van niet-financiële waarderingen of schattingen informatieverschaffing:
ciële waarderingen of schat van de fysieke hoeveelheden van biologische activa en de pro 41 46 b
tingen van fysieke hoeveel ductie van agrarische producten. [Zie: biologische activa]
heden van biologische activa
en de productie van agrari
sche producten
Beschrijving van doelstellin
gen, beleid en procedures
met betrekking tot het be
heer van risico's

IFRS

De beschrijving van vaste activa of groepen van activa die zijn informatieverschaffing:
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver 5 41 a
koop of verkocht. [Zie: vaste activa of groepen activa die wor
den afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop; groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

Beschrijving van een vast ac
tief of groep van activa die
zijn afgestoten en die wor
den aangehouden voor ver
koop, die zijn verkocht of
geherclassificeerd

Beschrijving van de aard van De beschrijving van de aard van een vrijwillige wijziging in de informatieverschaffing: IAS 8
29 a
een vrijwillige wijziging in grondslagen voor financiële verslaggeving.
de grondslagen voor financi
ële verslaggeving

Label

NL

text

text

DescriptionOfNoncurren
tAssetOrDisposalGrou
pHeldForSaleWhichWere
SoldOrReclassified

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfNatureOfVol text
untaryChangeInAccoun
tingPolicy

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/231

Beschrijving van andere in De beschrijving van inputs voor het optiewaarderingsmodel informatieverschaffing:
puts voor het optiewaarde voor toegekende aandelenopties die de entiteit niet afzonderlijk 2 47 a i
ringsmodel, toegekende aan opneemt. [Zie: optiewaarderingsmodel [member]]
delenopties
Beschrijving van andere De beschrijving van transacties met een overheid die zeggen informatieverschaffing:
transacties die collectief sig schap of gezamenlijke zeggenschap heeft over of invloed van 24 26 b ii
nificant zijn
betekenis heeft op de verslagleggende entiteit en de entiteiten
onder zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van
betekenis van die overheid die collectief maar niet afzonderlijk
significant zijn.

text

DescriptionOfOtherInfor
mationUsedToAssessCre
ditQuality

DescriptionOfOtherInputs
ToOptionsPricingModelS
hareOptionsGranted

DescriptionOfOtherTrans text
actionsThatAreCollectively
Significant

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Beschrijving van andere in
formatie gehanteerd voor
de beoordeling van de kre
dietkwaliteit

Beschrijving van rechten,
voorkeurrechten en beper
kingen die aan een categorie
van aandelenbelangen ver
bonden zijn door een enti
teit zonder aandelenkapitaal

DescriptionOfOtherEquity
Interest

ifrs-full

De beschrijving van de informatie gehanteerd voor de beoor
deling van de kredietkwaliteit van financiële activa met krediet
risico die noch vervallen zijn, noch een waardevermindering
hebben ondergaan, en die de entiteit niet afzonderlijk opneemt.
[Zie: kredietrisico [member]]

IAS

IFRS

voorbeeld: IFRS 7 IG23 d vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

De beschrijving van de rechten, voorkeurrechten en beperkin informatieverschaffing: IAS 1
gen die aan een categorie van aandelenbelangen verbonden zijn 80
door een entiteit zonder aandelenkapitaal. [Zie: aandelenkapi
taal [member]; andere aandelenbelangen]

NL

text

Beschrijving van andere De beschrijving van grondslagen voor financiële verslaggeving informatieverschaffing: IAS 1
grondslagen voor financiële die relevant zijn voor een goed inzicht in de jaarrekening, die 117 b
verslaggeving die relevant de entiteit niet afzonderlijk opneemt.
zijn voor een goed inzicht
in de jaarrekening [text
block]

text block

DescriptionOfOtherAc
countingPoliciesRelevant
ToUnderstandingOfFinan
cialStatements

ifrs-full

IFRS

Beschrijving van het optie De beschrijving van het optiewaarderingsmodel dat wordt ge informatieverschaffing:
waarderingsmodel,
toege hanteerd voor toegekende aandelenopties. [Zie: optiewaarde 2 47 a i
kende aandelenopties
ringsmodel [member]]

text

IFRS

DescriptionOfOptionPri
cingModelShareOptions
Granted

informatieverschaffing:
2 47 a i

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Looptijd van de optie, toege De looptijd van de optie van toegekende aandelenopties.
kende aandelenopties

Label

X.XX duration

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfOptionLife
ShareOptionsGranted

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Beschrijving van het beleid
voor het vervreemden of
het gebruik binnen bedrijfs
activiteiten van activa ver
kregen door bezit te nemen
van een zekerheid of andere
kredietbescherming
[text
block]
Beschrijving van de grond
slag voor het bepalen van
de bijdrage van toegezegd
pensioenregelingen die risi
co's delen tussen entiteiten
onder gemeenschappelijke
zeggenschap [text block]

DescriptionOfPeri
odsWhenCashFlowsExpec
tedToOccur

DescriptionOfPlanAmend text
mentsCurtailmentsAndSett
lements

DescriptionOfPoliciesFor
text block
DisposingOfAssetsNotRea
dilyConvertibleIntoCashOr
ForUsingThemInItsOperati
ons

DescriptionOfPolicyForDe
terminingContributionOf
DefinedBenefitPlansThatS
hareRisksBetweenVariou
sEntities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

De beschrijving van de grondslag voor het bepalen van de informatieverschaffing:
bijdrage die door de entiteit moet worden betaald voor toege 19 149 b
zegdpensioenregelingen die risico's delen tussen entiteiten on
der gemeenschappelijke zeggenschap. [Zie: toegezegdpensioen
regelingen [member]]

De beschrijving van het beleid voor het vervreemden of het informatieverschaffing:
gebruik binnen bedrijfsactiviteiten van activa verkregen doordat 7 38 b
de entiteit bezit neemt van onderpand dat zij tot zekerheid
houdt of een beroep doet op andere kredietbescherming (bij
voorbeeld garanties) wanneer de activa niet onmiddellijk in
geldmiddelen kunnen worden omgezet. [Zie: garanties [mem
ber]]

Beschrijving van wijzigingen De beschrijving van wijzigingen aan, inperkingen van of afwik informatieverschaffing:
aan, inperkingen van of af kelingen in het kader van de toegezegdpensioenregeling. [Zie: 19 139 c
wikkelingen in het kader toegezegdpensioenregelingen [member]]
van de regeling

IAS

IFRS

IAS

Beschrijving van perioden De beschrijving van perioden waarin kasstromen naar verwach informatieverschaffing: IFRS
waarin kasstromen naar ver ting zullen plaatsvinden voor kasstroomafdekkingen. [Zie: kas 7 23 a - vervaldatum
wachting zullen plaatsvin stroomafdekkingen [member]]
1.1.2018
den

NL

text

Referenties

Beschrijving van perioden De beschrijving van perioden waarin wordt verwacht dat kas informatieverschaffing: IFRS
waarin kasstromen van in stromen van invloed zullen zijn op winst of verlies voor kas 7 23 a - vervaldatum
vloed zijn op winst of ver stroomafdekkingen. [Zie: kasstroomafdekkingen [member]]
1.1.2018
lies

ifrs-full

text

DescriptionOfPeri
odsWhenCashFlowsAffect
ProfitOrLoss

Documentatielabel

Beschrijving van prestatie De beschrijving van de prestatieverplichtingen om de over informatieverschaffing: IFRS
verplichtingen om de over dracht van goederen of diensten aan klanten voor een andere 15 119 c - ingangsdatum
dracht van goederen of partij te regelen. [Zie: prestatieverplichtingen [member]]
1.1.2018
diensten voor een andere
partij te regelen

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfPerformance text
ObligationsToArrangeFo
rAnotherPartyToTransfer
GoodsOrServices

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Beschrijving van presentatie De beschrijving van de valuta waarin de jaarrekening wordt informatieverschaffing: IAS 1
gepresenteerd.
51 d, informatieverschaffing:
valuta
IAS 21 53

DescriptionOfPresentation
Currency

ifrs-full

informatieverschaffing: IFRS
13 93 c, informatieverschaf
fing: IFRS 13 93 e iv, infor
matieverschaffing: IFRS 13
95

text

DescriptionOfPracticalEx
pedientsUsedWhenApply
ingIFRS15Retrospectively

ifrs-full

De beschrijving van de grondslag om te bepalen wanneer over
drachten van verplichtingen tussen niveaus in de reëlewaarde
hiërarchie worden geacht te hebben plaatsgevonden. Het beleid
inzake het tijdstip waarop overdrachten worden opgenomen,
moet hetzelfde zijn voor overdrachten naar de niveaus als voor
overdrachten vanuit de niveaus.

informatieverschaffing: IFRS
13 93 c, informatieverschaf
fing: IFRS 13 93 e iv, infor
matieverschaffing: IFRS 13
95

informatieverschaffing: IFRS
13 93 c, informatieverschaf
fing: IFRS 13 93 e iv, infor
matieverschaffing: IFRS 13
95

Referenties

Beschrijving van praktische De beschrijving van de praktische hulpmiddelen die zijn ge informatieverschaffing: IFRS
hulpmiddelen
gehanteerd hanteerd bij retroactieve toepassing van IFRS 15.
15 C6 a - ingangsdatum
bij retroactieve toepassing
1.1.2018
van IFRS 15

Beschrijving van de grond
slag om te bepalen wanneer
overdrachten tussen niveaus
worden geacht te hebben
plaatsgevonden, verplichtin
gen

text

DescriptionOfPolicyForDe
terminingWhenTransfers
BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredLiabilities

ifrs-full

De beschrijving van de grondslag om te bepalen wanneer over
drachten van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit tus
sen niveaus in de reëlewaardehiërarchie worden geacht te heb
ben plaatsgevonden. Het beleid inzake het tijdstip waarop over
drachten worden opgenomen, moet hetzelfde zijn voor over
drachten naar de niveaus als voor overdrachten vanuit de ni
veaus. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit
[member]]

De beschrijving van de grondslag om te bepalen wanneer over
drachten van activa tussen niveaus in de reëlewaardehiërarchie
worden geacht te hebben plaatsgevonden. Het beleid inzake het
tijdstip waarop overdrachten worden opgenomen, moet het
zelfde zijn voor overdrachten naar de niveaus als voor over
drachten vanuit de niveaus.

Documentatielabel

NL

text

Beschrijving van de grond
slag om te bepalen wanneer
overdrachten tussen niveaus
worden geacht te hebben
plaatsgevonden,
eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit

text

DescriptionOfPolicyForDe
terminingWhenTransfers
BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

Beschrijving van de grond
slag om te bepalen wanneer
overdrachten tussen niveaus
worden geacht te hebben
plaatsgevonden, activa

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfPolicyForDe
terminingWhenTransfers
BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/234
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Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van de pro De beschrijving van de procedure voor de analyse van wijzi voorbeeld: IFRS 13 IE65 c,
cedure voor de analyse van gingen in waarderingen tegen reële waarde van verplichtingen voorbeeld: IFRS 13 93 g
wijzigingen in waarderingen van periode tot periode.
gewaardeerd tegen reële
waarde, verplichtingen

Beschrijving van gebruikte De beschrijving van kredietratingbureaus gebruikt voor de eva voorbeeld: IFRS 7 IG24 b ratingbureaus
luatie van de kredietkwaliteit van de financiële activa van de vervaldatum 1.1.2018, voor
entiteit. [Zie: financiële activa]
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

DescriptionOfProcessForA text
nalysingChangesInFairValu
eMeasurementsLiabilities

DescriptionOfRatingAgen
ciesUsed

DescriptionOfReasonFor
text
ChangeInFunctionalCurren
cy

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Beschrijving van de pro
cedure voor het analyseren
van veranderingen bij waar
dering tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumen
ten van de entiteit

DescriptionOfProcessForA text
nalysingChangesInFairValu
eMeasurementsEntitysOw
nEquityInstruments

ifrs-full

Beschrijving van de reden De beschrijving van de reden voor een verandering van de informatieverschaffing:
voor verandering van functi functionele valuta van de entiteit. De functionele valuta is de 21 54
onele valuta
valuta in de voornaamste economische omgeving waarin de
entiteit actief is.

IAS

NL

De beschrijving van de procedure voor het analyseren van voorbeeld: IFRS 13 IE65 c,
veranderingen bij waarderingen tegen reële waarde van eigen voorbeeld: IFRS 13 93 g
vermogensinstrumenten van de entiteit van periode tot perio
de. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [mem
ber]]

Beschrijving van de pro De beschrijving van de procedure voor het analyseren van voorbeeld: IFRS 13 IE65 c,
cedure voor het analyseren veranderingen bij waarderingen tegen reële waarde van activa voorbeeld: IFRS 13 93 g
van veranderingen bij waar van periode tot periode.
deringen tegen reële waarde,
activa

IFRS

DescriptionOfProcessForA text
nalysingChangesInFairValu
eMeasurementsAssets

Beschrijving van de voor De beschrijving van de voornaamste redenen voor een bedrijfs informatieverschaffing:
3 B64 d
naamste redenen voor be combinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
drijfscombinatie

Label

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfPrimaryRea
sonsForBusinessCombinati
on

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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text

DescriptionOfReasonFor
ReclassificationOrChange
sInPresentation

DescriptionOfReasonForU
singLongerOrShorterRe
portingPeriod

DescriptionOfReasonForU
singPresentationAlternative

DescriptionOfReasonOfDe text
recognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortised
Cost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Referenties

IFRS

De beschrijving van de reden voor de vervreemding van beleg informatieverschaffing: IFRS
gingen in eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn 7 11 B a - ingangsdatum
aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwer 1.1.2018
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat. [Zie: beleggingen in eigenvermogensinstru
menten die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat [member]]

De beschrijving van redenen voor wijzigingen in de methoden informatieverschaffing:
en veronderstellingen die worden gehanteerd bij de opstelling 7 40 c
van een gevoeligheidsanalyse voor de types marktrisico waar
aan de entiteit wordt blootgesteld. [Zie: marktrisico [member]]

Documentatielabel

De beschrijving van de reden waarom een langere of kortere informatieverschaffing: IAS 1
verslagperiode wordt gebruikt wanneer de entiteit het einde 36 a
van haar verslagperiode wijzigt en een jaarrekening presenteert
voor een periode die langer of korter is dan een jaar.

Beschrijving van de reden
voor het niet langer opne
men van financiële activa
gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs

De beschrijving van de reden voor het niet langer opnemen informatieverschaffing: IFRS
van financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kost 7 20A - ingangsdatum
prijs. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde 1.1.2018
kostprijs]

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen voor het maken van de on informatieverschaffing: IFRS
waarom van dit presentatie herroepelijke keuze om latere veranderingen in de reële waarde 7 11 A b - ingangsdatum
alternatief is gebruikgemaakt van een belegging in een eigenvermogensinstrument dat niet 1.1.2018
voor handelsdoeleinden wordt aangehouden, in de overige on
derdelen van het totaalresultaat te presenteren. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]; overige onderdelen van het
totaalresultaat]

Beschrijving van de reden
waarom een langere of kor
tere verslagperiode wordt
gebruikt

Beschrijving van de reden De beschrijving van de reden voor de herclassificaties of wij informatieverschaffing: IAS 1
voor herclassificaties of wij zigingen in presentatie.
41 c
zigingen in presentatie

Beschrijving van de reden
voor de vervreemding van
beleggingen in eigenver
mogensinstrumenten
die
zijn aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat

Beschrijving van redenen
voor wijzigingen in de bij
de opstelling van de gevoe
ligheidsanalyse gehanteerde
methoden en veronderstel
lingen

Label

NL

text

text

DescriptionOfReasonFor
DisposingOfInvestments
InEquityInstrumentsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfReasonFor
ChangeInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Beschrijving van de redenen
voor een wijziging in de
waarderingstechniek
ge
bruikt bij de waardering te
gen reële waarde, eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit
Beschrijving van de redenen
voor een wijziging in de
waarderingstechniek
ge
bruikt bij waardering tegen
reële waarde, verplichtingen

Beschrijving van de redenen
voor een wijziging in de
waarderingstechniek
ge
bruikt voor de bepaling
van de reële waarde min
kosten van de vervreemding

text

text

text

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquity
Instruments

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasu
rementLiabilities

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedToMeasureFairVa
lueLessCostsOfDisposal

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van redenen
voor wijziging in waarde
ringstechniek gebruikt bij
waardering tegen reële waar
de, activa

DescriptionOfReasonsAnd
FactorsWhyAmountOf
ChangesInFairValueOfFi
nancialAssetsAndFinancial
LiabilitiesAttributableTo
ChangesInCreditRiskNot
FaithfullyRepresent

ifrs-full

text

Label

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasu
rementAssets

Elementtype en at
tributen

Beschrijving van de redenen
en
relevante
factoren
waarom er geen getrouw
beeld wordt gegeven van
veranderingen in de reële
waarde van financiële activa
en financiële verplichtingen
die toe te rekenen zijn aan
veranderingen in het kre
dietrisico

Elementnaam/rol URI

text

Prefix

Referenties

IFRS

De beschrijving van de redenen voor een wijziging in waarde informatieverschaffing: IAS
ringstechniek gebruikt voor de bepaling van de reële waarde 36 134 e iiB, informatiever
min kosten van de vervreemding. [Zie: waarderingstechnieken schaffing: IAS 36 130 f ii
[member]]

De beschrijving van de redenen voor een wijziging in de waar informatieverschaffing:
deringstechniek (bijv. wijziging van een marktbenadering naar 13 93 d
een batenbenadering of het gebruik van een aanvullende waar
deringstechniek) voor de waardering tegen reële waarde van
verplichtingen. [Zie: batenbenadering [member]; marktbenade
ring [member]]

IFRS

IFRS

IFRS

NL

De beschrijving van de redenen voor een wijziging in de waar informatieverschaffing:
deringstechniek (bijv. wijziging van een marktbenadering naar 13 93 d
een batenbenadering of het gebruik van een aanvullende waar
deringstechniek) voor de waardering tegen reële waarde van
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: eigenver
mogensinstrumenten van een entiteit [member]; batenbenade
ring [member]; marktbenadering [member]]

De beschrijving van de redenen voor een wijziging in waarde informatieverschaffing:
ringstechniek (bijv. wijziging van een marktbenadering naar 13 93 d
een batenbenadering of het gebruik van een aanvullende waar
deringstechniek) voor de waardering tegen reële waarde van
activa. [Zie: batenbenadering [member]; marktbenadering
[member]]

De beschrijving van de redenen en relevante factoren waarom informatieverschaffing:
de informatieverschaffing over veranderingen in de reële 7 11 b
waarde van financiële activa en financiële verplichtingen die
toe te rekenen zijn aan veranderingen in het kredietrisico,
geen getrouw beeld geeft van die veranderingen. [Zie: krediet
risico [member]; financiële activa; financiële verplichtingen]

Documentatielabel

29.5.2019
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Beschrijving van redenen
voor een wijziging van de
manier waarop de kas
stroomgenererende eenheid
wordt geïdentificeerd

Beschrijving van redenen
om te concluderen dat de
entiteit een beleggingsenti
teit is indien zij niet be
schikt over een of meerdere
typische kenmerken

text

text

DescriptionOfReasonsFor
ChangingWayCashgenera
tingUnitIsIdentified

DescriptionOfReasonsFor
ConcludingThatEntityIsIn
vestmentEntityIfItDoesNo
tHaveOneOrMoreTypical
Characteristics

DescriptionOfReasonsFor
FairValueMeasurementAs
sets

DescriptionOfReasonsFor
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IFRS

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen voor de waardering tegen reële informatieverschaffing:
13 93 a
voor waardering tegen reële waarde van activa.
waarde, activa

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen voor de waardering tegen reële informatieverschaffing:
voor waardering tegen reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: 13 93 a
waarde,
eigenvermogens eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member]]
instrumenten van de entiteit

IAS

IAS

IFRS

De beschrijving van redenen voor een wijziging van de manier informatieverschaffing:
waarop de kasstroomgenererende eenheid wordt geïdentificeerd 36 130 d iii
indien de samenvoeging van activa voor de identificatie van de
kasstroomgenererende eenheid is gewijzigd sinds de eventuele
vorige schatting van de realiseerbare waarde van de kasstroom
genererende eenheid. [Zie: kasstroomgenererende eenheden
[member]]

De beschrijving van de redenen voor wijzigingen in de metho informatieverschaffing:
den en veronderstellingen die worden gehanteerd bij de opstel 19 145 c
ling van een gevoeligheidsanalyse voor belangrijke actuariële
veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [mem
ber]]

IFRS

De beschrijving van de redenen om te concluderen dat de informatieverschaffing:
entiteit een beleggingsentiteit is indien zij niet beschikt over 12 9A
een of meerdere typische kenmerken van een beleggingsenti
teit. [Zie: informatieverschaffing over beleggingsentiteiten [text
block]]

Beschrijving van de redenen
voor wijzigingen in de me
thoden en veronderstellin
gen gehanteerd bij de op
stelling van een gevoelig
heidsanalyse voor actuariële
veronderstellingen

text

DescriptionOfReasonsFor
ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisFor
ActuarialAssumptions

text

Referenties

NL

text

Documentatielabel

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen voor een wijziging in de status informatieverschaffing:
voor een wijziging in de sta van een beleggingsentiteit. [Zie: informatieverschaffing over be 12 9B
tus van een beleggingsenti leggingsentiteiten [text block]]
teit

Label

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfReasonsFor
ChangeOfInvestmentEnti
tyStatus

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyEntitysOw
nEquityInstruments

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De beschrijving van de redenen voor het verlenen van steun informatieverschaffing:
aan een dochteronderneming door de beleggingsentiteit of haar 12 19E b
dochterondernemingen zonder een contractuele verplichting
om dit te doen. [Zie: informatieverschaffing over beleggings
entiteiten [text block]; dochterondernemingen [member]]

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van eigen informatieverschaffing:
vermogensinstrumenten van de entiteit naar niveau 3 in de 13 93 e iv
reëlewaardehiërarchie. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van
een entiteit [member]; niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie
[member]]

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen voor overdrachten van ver informatieverschaffing:
voor overdrachten naar ni plichtingen naar niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: 13 93 e iv
veau 3 in de reëlewaardehië niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]
rarchie, verplichtingen

Beschrijving van de redenen
voor overdrachten naar ni
veau 3 in de reëlewaardehië
rarchie,
eigenvermogens
instrumenten van de entiteit

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

De beschrijving van redenen voor het verlenen van financiële informatieverschaffing: IFRS
of andere steun (bijvoorbeeld kopen van activa van of van 12 15 b, informatieverschaf
instrumenten uitgegeven door de gestructureerde entiteit) aan fing: IFRS 12 30 b
een gestructureerde entiteit zonder de contractuele verplichting
om dit te doen, met inbegrip van de situaties waarin de entiteit
de gestructureerde entiteit heeft bijgestaan bij het verkrijgen
van financiële steun.

IFRS

NL

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen voor overdrachten van activa informatieverschaffing:
voor overdrachten naar ni naar niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: niveau 3 in de 13 93 e iv
veau 3 in de reëlewaardehië reëlewaardehiërarchie [member]]
rarchie, activa

Beschrijving van de redenen
voor het verlenen van steun
aan
een
dochteronder
neming door de beleggings
entiteit of haar dochter
ondernemingen zonder de
contractuele
verplichting
om dit te doen

text

DescriptionOfReasonsFor
ProvidingSupportToSubsi
diaryWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

Beschrijving van de redenen
voor het verlenen van steun
aan een gestructureerde en
titeit zonder de contractuele
verplichting om dit te doen

ifrs-full

Documentatielabel

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen voor de waardering tegen reële informatieverschaffing:
13 93 a
voor waardering tegen reële waarde van verplichtingen.
waarde, verplichtingen

Label

text

DescriptionOfReasonsFor
ProvidingSupportToStruc
turedEntityWithoutHaving
ContractualObligationTo
DoSo

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfReasonsFor
FairValueMeasurementLia
bilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyAssets

ifrs-full

text

Beschrijving van de redenen
voor overdrachten van ni
veau 2 naar niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie, activa

Beschrijving van de redenen
voor overdrachten van ni
veau 1 naar niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie, ver
plichtingen

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyLiabilities

ifrs-full

text

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityIn
struments

ifrs-full

Beschrijving van de redenen
voor overdrachten van ni
veau 1 naar niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie, activa

Beschrijving van de redenen
voor overdrachten van ni
veau 1 naar niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie, eigen
vermogensinstrumenten van
de entiteit

text

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyAssets

ifrs-full

Beschrijving van de redenen
voor overdrachten van cu
mulatieve winst (verlies) in
het eigen vermogen wan
neer veranderingen in het
aan de verplichting verbon
den kredietrisico in de ove
rige onderdelen van het to
taalresultaat worden gepre
senteerd

Label

Referenties

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van niveau informatieverschaffing:
2 naar niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie van activa aange 13 93 c
houden aan het einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in
de reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 2 in de reëlewaar
dehiërarchie [member]]

IFRS

IFRS

IFRS

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van niveau informatieverschaffing:
1 naar niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie van eigenver 13 93 c
mogensinstrumenten van de entiteit aangehouden aan het
einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in de reëlewaarde
hiërarchie [member]; niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie
[member]]
De beschrijving van de redenen voor overdrachten van niveau informatieverschaffing:
1 naar niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie van verplichtingen 13 93 c
aangehouden aan het einde van de verslagperiode. [Zie: niveau
1 in de reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 2 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]]

IFRS

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van niveau informatieverschaffing:
1 naar niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie van activa aange 13 93 c
houden aan het einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in
de reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 2 in de reëlewaar
dehiërarchie [member]]

De beschrijving van de redenen voor overdrachten in het eigen informatieverschaffing: IFRS
vermogen van cumulatieve winst (verlies) uit hoofde van een 7 10 c - ingangsdatum
financiële verplichting aangewezen als gewaardeerd tegen reële 1.1.2018
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies wanneer de entiteit verplicht is om de gevolgen van
veranderingen in het aan de verplichting verbonden krediet
risico in de overige onderdelen van het totaalresultaat te pre
senteren. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies; overdrachten van cumulatieve winst (verlies) in het
eigen vermogen wanneer veranderingen in het aan de verplich
ting verbonden kredietrisico in de overige onderdelen van het
totaalresultaat worden gepresenteerd]

Documentatielabel

NL

text

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOfCumulative
GainLossWithinEquity

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen voor overdrachten van ver informatieverschaffing:
voor overdrachten van ni plichtingen van niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: 13 93 e iv
veau 3 in de reëlewaardehië niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]
rarchie, verplichtingen

text

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyLiabili
ties

ifrs-full

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van eigen informatieverschaffing:
vermogensinstrumenten van de entiteit van niveau 3 in de 13 93 e iv
reëlewaardehiërarchie. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van
een entiteit [member]; niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie
[member]]

Beschrijving van de redenen
voor overdrachten van ni
veau 3 in de reëlewaardehië
rarchie,
eigenvermogens
instrumenten van de entiteit

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van niveau informatieverschaffing:
2 naar niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie van verplichtingen 13 93 c
aangehouden aan het einde van de verslagperiode. [Zie: niveau
1 in de reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 2 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]]

text

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyAssets

ifrs-full

Beschrijving van de redenen
voor overdrachten van ni
veau 2 naar niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie, ver
plichtingen

Referenties

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van niveau informatieverschaffing:
2 naar niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie van eigenver 13 93 c
mogensinstrumenten van de entiteit aangehouden aan het
einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in de reëlewaarde
hiërarchie [member]; niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie
[member]]

Documentatielabel

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen voor overdrachten van activa informatieverschaffing:
voor overdrachten van ni van niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: niveau 3 in de 13 93 e iv
veau 3 in de reëlewaardehië reëlewaardehiërarchie [member]]
rarchie, activa

text

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyLiabilities

ifrs-full

Beschrijving van de redenen
voor overdrachten van ni
veau 2 naar niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie, eigen
vermogensinstrumenten van
de entiteit

Label

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS
NL

text

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityIn
struments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

DescriptionOfRea
sonsWhyLiabilityCannot
BeMeasuredReliably

DescriptionOfRea
sonsWhyPresumptionThat
InterestOfLessThanTwenty
PerCentInAssociateIsOver
come

DescriptionOfRea
sonsWhyPresumptionThat
InterestOfMoreThanTwen
tyPerCentInAssociateIs
Overcome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van de redenen
waarom het vermoeden dat
een investeerder een invloed
van betekenis heeft, is weer
legd wanneer het belang in
de deelneming groter is dan
twintig procent

Beschrijving van de redenen
waarom het vermoeden dat
een investeerder geen in
vloed van betekenis heeft,
is weerlegd wanneer het be
lang in de deelneming klei
ner is dan twintig procent

De beschrijving van significante oordelen en veronderstellingen voorbeeld: IFRS 12 9 d
bij de bepaling dat de entiteit geen invloed van betekenis heeft
op een andere entiteit, ook al houdt zij meer dan 20 procent
van de stemrechten in een andere entiteit.

De beschrijving van significante oordelen en veronderstellingen voorbeeld: IFRS 12 9 e
bij de bepaling dat de entiteit invloed van betekenis heeft op
een andere entiteit, ook al houdt zij minder dan 20 procent
van de stemrechten in een andere entiteit.

IFRS

De beschrijving van de redenen waarom de reële waarde van informatieverschaffing:
een voorwaardelijke verplichting in een bedrijfscombinatie niet 3 B64 j ii
betrouwbaar kan worden bepaald. [Zie: voorwaardelijke ver
plichtingen [member]; bedrijfscombinaties [member]]

Beschrijving van de redenen
waarom de verplichting niet
betrouwbaar kan worden
bepaald

IFRS

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen waarom de eerste administra informatieverschaffing:
waarom de eerste admini tieve verwerking van de bedrijfscombinatie niet is voltooid. 3 B67 a i
stratieve verwerking van de [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
bedrijfscombinatie niet is
voltooid

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen waarom de toepassing van een informatieverschaffing: IAS 8
waarom de toepassing van nieuwe grondslag voor financiële verslaggeving betrouwbare en 29 b
de nieuwe grondslag voor meer relevante informatie oplevert.
financiële verslaggeving be
trouwbare en meer relevante
informatie oplevert

Label

NL

text

text

DescriptionOfRea
sonsWhyInitialAccounting
ForBusinessCombinationI
sIncomplete

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfRea
sonsWhyApplyingNewAc
countingPolicyProvidesRe
liableAndMoreRelevantIn
formation

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfRea
sonsWhySeparateFinanci
alStatementsArePreparedIf
NotRequiredByLaw

DescriptionOfRea
sonsWhyTransactionResul
tedInGainInBargainPurcha
se

DescriptionOfReasonWhy
ConsolidatedFinancialState
mentsHaveNotBeenPrepa
red

DescriptionOfReasonWhy
EntityIsResumingApplicati
onOfIFRSs

DescriptionOfReasonWhy
EntityStoppedApplyin
gIFRSs

DescriptionOfReasonWhy
EntityWithMoreThanHal
fOfVotingPowerDirectlyO
rIndirectlyOwnedWhichI
sNotSubsidiaryDueToAb
senceOfControl

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Beschrijving van de reden
waarom de entiteit is opge
houden met het toepassen
van IFRS

Beschrijving van significante
oordelen en veronderstellin
gen bij de bepaling dat de
entiteit geen zeggenschap
heeft over een andere enti
teit, ook al houdt zij meer
dan de helft van de stem
rechten

text

text

Beschrijving van de reden
waarom de entiteit opnieuw
is begonnen met het toepas
sen van IFRS

IFRS

De beschrijving van de reden waarom een entiteit die IFRS informatieverschaffing:
tijdens een voorgaande verslagperiode heeft toegepast, maar 1 23A a
waarvan de recentste voorgaande jaarrekening geen expliciete
en onvoorwaardelijke verklaring van overeenstemming met
IFRS bevatte, is opgehouden met het toepassen van IFRS.
De beschrijving van significante oordelen en veronderstellingen voorbeeld: IFRS 12 9 a
bij de bepaling dat de entiteit geen zeggenschap heeft over een
andere entiteit, ook al houdt zij meer dan de helft van de
stemrechten.

IFRS

IAS

De beschrijving van de reden waarom een entiteit die IFRS informatieverschaffing:
tijdens een voorgaande verslagperiode heeft toegepast, maar 1 23A b
waarvan de recentste voorgaande jaarrekening geen expliciete
en onvoorwaardelijke verklaring van overeenstemming met
IFRS bevatte, opnieuw is begonnen met het toepassen van
IFRS.

Beschrijving van het feit dat De beschrijving van het feit dat van de vrijstelling van con informatieverschaffing:
van de vrijstelling van con solidatie is gebruikgemaakt. [Zie: geconsolideerd [member]]
27 16 a
solidatie is gebruikgemaakt

text

IFRS

IAS

NL

text

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen waarom een voordelige koop informatieverschaffing:
waarom een voordelige transactie tot een winst heeft geleid. [Zie: winst opgenomen in 3 B64 n ii
kooptransactie tot winst voordelige kooptransactie]
heeft geleid

Referenties

text

Documentatielabel

Beschrijving van de redenen De beschrijving van de redenen waarom de enkelvoudige jaar informatieverschaffing:
waarom de enkelvoudige rekening wordt opgesteld indien de wet dit niet vereist. [Zie: 27 17 a
jaarrekening wordt opge enkelvoudig [member]]
steld indien de wet dit niet
vereist

Label

text

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
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text

text

text

text

DescriptionOfReasonWhy
FinancialStatementsAreNo
tEntirelyComparable

DescriptionOfReasonWhy
NonfinancialAssetIsBein
gUsedInMannerDifferent
FromHighestAndBestUse

DescriptionOfReasonWhy
PresentationCurrencyIsDif
ferentFromFunctionalCur
rency

DescriptionOfReasonWhy
ReclassificationOfCompa
rativeAmountsIsImpracti
cable

DescriptionOfReasonWhy text
RegulatoryDeferralAc
countBalanceIsNoLonger
FullyRecoverableOrReversi
ble

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfReasonWhy
FairValueOfGoodsOrSer
vicesReceivedCannotEsti
mateReliable

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

De beschrijving van de reden waarom de valuta waarin de informatieverschaffing:
jaarrekening wordt gepresenteerd, niet overeenstemt met de 21 53
valuta in de voornaamste economische omgeving waarin de
entiteit actief is.

De beschrijving van de reden waarom een niet-financieel actief informatieverschaffing:
wordt gebruikt op een wijze die niet overeenstemt met het 13 93 i
gebruik dat de waarde van het actief of de groep van activa
en verplichtingen (bijvoorbeeld een bedrijf) waarbinnen het
actief zou worden gebruikt, zou maximaliseren.

IAS

IFRS

De beschrijving van het feit dat de in de jaarrekening gepre informatieverschaffing: IAS 1
senteerde bedragen niet geheel vergelijkbaar zijn wanneer een 36 b
entiteit het einde van haar verslagperiode wijzigt en een jaar
rekening presenteert voor een periode die langer of korter is
dan een jaar.

IFRS

Beschrijving van de reden
waarom een uitgestelde re
kening in verband met prijs
regulering niet langer vol
ledig realiseerbaar of terug
neembaar is

De beschrijving van de reden waarom een uitgestelde rekening informatieverschaffing:
in verband met prijsregulering niet langer volledig realiseerbaar 14 36
of terugneembaar is. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [member]]

IFRS

Beschrijving van de reden De beschrijving van de reden waarom de herclassificatie van informatieverschaffing: IAS 1
waarom de herclassificatie vergelijkende bedragen niet praktisch haalbaar is.
42 a
van vergelijkende bedragen
niet praktisch haalbaar is

Beschrijving van de reden
waarom de presentatievaluta
niet overeenstemt met de
functionele valuta

Referenties

De beschrijving van de reden waarom de veronderstelling dat informatieverschaffing:
de reële waarde van ontvangen goederen of diensten in het 2 49
kader van in eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde, op
aandelen gebaseerde betalingstransacties met andere partijen
dan werknemers op betrouwbare wijze kan worden geschat,
is weerlegd.

Documentatielabel

NL

Beschrijving van de reden
waarom een niet-financieel
actief wordt gebruikt op
een wijze die niet overeen
stemt met het maximale en
optimale gebruik

Beschrijving van het feit dat
de in de jaarrekening gepre
senteerde bedragen niet ge
heel vergelijkbaar zijn

Beschrijving van de reden
waarom de reële waarde
van ontvangen goederen of
diensten niet op betrouw
bare wijze kan worden ge
schat

Label
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Beschrijving van opnieuw De beschrijving van financiële verplichtingen die opnieuw zijn informatieverschaffing: IFRS
aangewezen financiële ver aangewezen bij overgang naar de IFRS. [Zie: IFRS [member]; 1 29 - vervaldatum 1.1.2018,
plichtingen
financiële verplichtingen]
informatieverschaffing: IFRS
1 29 A - ingangsdatum
1.1.2018

text

DescriptionOfRedesigna
tedFinancialLiabilities

ifrs-full

IFRS

Beschrijving van opnieuw De beschrijving van financiële activa die opnieuw zijn aange informatieverschaffing:
aangewezen financiële activa wezen bij overgang naar de IFRS. [Zie: IFRS [member]; finan 1 29
ciële activa]

DescriptionOfRedesigna
tedFinancialAssets

ifrs-full

IFRS

De beschrijving van de reden waarom de datum of periode van informatieverschaffing:
de gebruikte jaarrekening van een dochteronderneming, wan 12 11 b
neer deze jaarrekening wordt gebruikt om een geconsolideerde
jaarrekening op te stellen, niet samenvalt met die van de jaar
rekening van de moedermaatschappij. [Zie: dochteronder
nemingen [member]]

text

DescriptionOfReasonWhy
UsingDifferentReporting
DateOrPeriodForSubsidiary

ifrs-full

IFRS

IFRS

De beschrijving van de reden waarom de datum of periode van informatieverschaffing:
de gebruikte jaarrekening van een joint venture bij de toepas 12 22 b ii
sing van de vermogensmutatiemethode niet samenvalt met die
van de entiteit. [Zie: joint ventures [member]]

De beschrijving van de reden waarom de datum of periode van informatieverschaffing:
de gebruikte jaarrekening van een geassocieerde deelneming bij 12 22 b ii
de toepassing van de vermogensmutatiemethode niet samen
valt met die van de entiteit. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]]

IAS

Beschrijving van de reden
voor het gebruik van een
andere verslagdatum of ver
slagperiode voor een doch
teronderneming

Beschrijving van de reden
voor het gebruik van een
andere verslagdatum of ver
slagperiode voor een joint
venture

text

DescriptionOfReasonWhy
UsingDifferentReporting
DateOrPeriodForJointVen
ture

ifrs-full

Referenties

De beschrijving van de reden waarom onvoldoende informatie informatieverschaffing:
beschikbaar is om de collectieve regeling van meer werkgevers 19 148 d ii
of de wettelijke regeling administratief te verwerken als een
toegezegdpensioenregeling. [Zie: collectieve toegezegdpensioen
regelingen van meer werkgevers [member]; wettelijke toege
zegdpensioenregelingen [member]]

Documentatielabel

NL

text

Beschrijving van de reden
voor het gebruik van een
andere verslagdatum of ver
slagperiode voor een geasso
cieerde deelneming

text

DescriptionOfReasonWhy
UsingDifferentReporting
DateOrPeriodForAssociate

ifrs-full

Beschrijving van de reden
waarom onvoldoende infor
matie beschikbaar is om de
collectieve regeling van meer
werkgevers of de wettelijke
regeling administratief te
verwerken als een toege
zegdpensioenregeling

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfReasonWhy
SufficientInformationIsNo
tAvailableToAccountFor
MultiemployerPlanAsDefi
nedBenefitPlan

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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text

DescriptionOfRelationship
BetweenInternalAndExter
nalRatings

DescriptionOfReportable
SegmentToWhichIndivi
dualAssetBelongs

DescriptionOfRestrictions
OnDistributionOfRevalua
tionSurplusToSharehol
dersPropertyPlantAndE
quipment

DescriptionOfRestrictions
OnDistributionOfRevalua
tionSurplusToSharehol
dersRightofuseAssets

DescriptionOfRetirement
BenefitPlan

DescriptionOfRetirement
BenefitsPromisedToPartici
pants

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Beschrijving van de pensi De beschrijving van de pensioenrechten die aan de deelnemers informatieverschaffing:
oenrechten die aan de deel zijn toegezegd in het kader van toegezegdpensioenregelingen. 26 36 e
nemers zijn toegezegd

Beschrijving van een toege De beschrijving van een toegezegdpensioenregeling, als onder informatieverschaffing:
deel van de jaarrekening of in een afzonderlijk verslag.
26 36
zegdpensioenregeling

text

IAS

IAS

IAS

IAS

De beschrijving van eventuele beperkingen op de uitkering aan informatieverschaffing: IFRS
aandeelhouders van het saldo van de herwaarderingsreserves 16 57 - ingangsdatum
voor activa met gebruiksrecht. [Zie: herwaarderingsreserves; 1.1.2019
activa met gebruiksrecht]

De beschrijving van eventuele beperkingen op de uitkering aan informatieverschaffing:
aandeelhouders van het saldo van de herwaarderingsreserves 16 77 f
voor materiële vaste activa. [Zie: herwaarderingsreserves; mate
riële vaste activa]

Beschrijving van beperkin
gen op de uitkering van her
waarderingsreserves
aan
aandeelhouders, activa met
gebruiksrecht

Beschrijving van beperkin
gen op de uitkering van her
waarderingsreserves
aan
aandeelhouders,
materiële
vaste activa

Beschrijving van het te rap De beschrijving van het te rapporteren segment waartoe een informatieverschaffing:
porteren segment waartoe individueel actief behoort. [Zie: bijzonderewaardeverminde 36 130 c ii
een individueel actief be ringsverlies]
hoort

Publicatieblad van de Europese Unie

text

IAS

Beschrijving van het verband De beschrijving van het verband tussen interne en externe voorbeeld: IFRS 7 IG24 d tussen interne en externe ra kredietratings. [Zie: interne kredietbeoordelingen [member]; Ex vervaldatum 1.1.2018, voor
tings
terne kredietbeoordelingen [member]]
beeld: IFRS 7 IG25 c - ver
valdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

text

text

Documentatielabel

Beschrijving van de regelge De beschrijving van de regelgeving die op een toegezegdpen informatieverschaffing:
ving die op de regeling van sioenregeling van toepassing is, bijvoorbeeld het niveau van 19 139 a ii
toepassing is
eventuele minimale dekkingsgraden. [Zie: toegezegdpensioen
regelingen [member]]

Label

NL

text

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfRegulato
ryFrameworkInWhichPlan
Operates

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X.XX duration

text

DescriptionOfRiskFreeInte
restRateShareOptionsGran
ted

DescriptionOfRisksToW
hichPlanExposesEntity

DescriptionOfSensitivityOf text
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableIn
putsAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Beschrijving van gevoelig
heid van de waardering te
gen reële waarde voor ver
anderingen van niet-waar
neembare inputs, activa

De beschrijving van de gevoeligheid van de waardering tegen informatieverschaffing:
reële waarde van activa voor veranderingen van niet-waar 13 93 h i
neembare inputs als een verandering in die inputs zou kunnen
leiden tot een significant hogere of lagere waardering tegen
reële waarde.

IFRS

IAS

NL

Beschrijving van risico's De beschrijving van de risico's waaraan de toegezegdpensioen informatieverschaffing:
waaraan de regeling de enti regeling de entiteit blootstelt, waarbij de nadruk wordt gelegd 19 139 b
teit blootstelt
op ongebruikelijke, entiteitsgebonden of regelingsgebonden ri
sico's. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

IFRS

Risicovrije rentevoet, toege Het actuele impliciete rendement op nulcouponstaatsleningen informatieverschaffing:
uitgegeven door het land waarvan de valuta wordt gebruikt om 2 47 a i
kende aandelenopties
de uitoefenprijs voor toegekende aandelenopties in uit te druk
ken, met een resterende looptijd die gelijk is aan de verwachte
looptijd van de te waarderen optie (gebaseerd op de resterende
contractuele looptijd van de optie, waarbij rekening wordt ge
houden met de verwachte vervroegde uitoefening). [Zie: over
heid [member]]

IFRS

IFRS

De beschrijving van de rechten tot saldering die verband hou informatieverschaffing:
den met opgenomen financiële activa van de entiteit die vallen 7 13E
onder afdwingbare „master netting”-overeenkomsten of ver
gelijkbare overeenkomsten, met inbegrip van de aard van
deze rechten. [Zie: financiële activa]

Documentatielabel

De beschrijving van de rechten tot saldering die verband hou informatieverschaffing:
den met opgenomen financiële verplichtingen van de entiteit 7 13E
die vallen onder afdwingbare „master netting”-overeenkomsten
of vergelijkbare overeenkomsten, met inbegrip van de aard van
deze rechten. [Zie: financiële verplichtingen]

Beschrijving van rechten tot
saldering die verband hou
den met financiële verplich
tingen die vallen onder af
dwingbare „master netting”overeenkomsten of ver
gelijkbare overeenkomsten

text

DescriptionOfRightsOfSe
toffAssociatedWithFinanci
alLiabilitiesSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgreem
ent

Beschrijving van rechten tot
saldering die verband hou
den met financiële activa
die vallen onder afdwing
bare „master netting”-over
eenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten

Label

text

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfRightsOfSe
toffAssociatedWithFinanci
alAssetsSubjectToEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentOrSimilarAgreement

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Beschrijving van dienstver De beschrijving van de dienstverlening uit hoofde van een informatieverschaffing:
lening uit hoofde van een concessieovereenkomst. [Zie: dienstverlening uit hoofde van 29 6 a
concessieovereenkomsten [member]]
concessieovereenkomst

DescriptionOfSharedCha
racteristicForConcentration

DescriptionOfSignificant
ActuarialAssumptionsMa
deAndMethodUsedToCal
culateActuarialPresentValu
eOfPromisedRetirementBe
nefits

DescriptionOfSignificant
ConcentrationsOfRiskRela
tedToPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

Beschrijving van significante De beschrijving van de significante risicoconcentraties in het informatieverschaffing:
regelingsgebonden
risico kader van toegezegdpensioenregelingen. Indien de fondsbeleg 19 139 b
concentraties
gingen bijvoorbeeld hoofdzakelijk tot één en dezelfde beleg
gingsklasse behoren, zoals vastgoed, kan de regeling de entiteit
blootstellen aan een concentratie van vastgoedmarktrisico. [Zie:
toegezegdpensioenregelingen [member]; marktrisico [member]]

text

IAS

De beschrijving van belangrijke actuariële veronderstellingen informatieverschaffing:
die zijn gedaan en de methode die is gebruikt om de actuariële 26 35 e
constante waarde van toegezegde pensioenrechten in het kader
van pensioenregelingen te berekenen. [Zie: actuariële veronder
stellingen [member]; actuariële contante waarde van toege
zegde pensioenrechten]

Beschrijving van belangrijke
actuariële veronderstellingen
die zijn gedaan en de me
thode die is gebruikt om
de
actuariële constante
waarde van toegezegde pen
sioenrechten te berekenen

text

IFRS

Beschrijving van een ge De beschrijving van een gemeenschappelijk kenmerk voor de informatieverschaffing:
meenschappelijk kenmerk concentratie van risico's die voortvloeien uit financiële instru 7 B8 b
voor concentratie
menten (bijvoorbeeld tegenpartij, geografisch gebied, valuta of
markt). [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

text

SIC

IFRS

IFRS

NL

text

DescriptionOfServiceCon
cessionArrangement

ifrs-full

De beschrijving van de gevoeligheid van de waardering tegen informatieverschaffing:
reële waarde van verplichtingen voor veranderingen van niet- 13 93 h i
waarneembare inputs als een verandering van die inputs naar
een ander bedrag zou kunnen leiden tot een significant hogere
of lagere waardering tegen reële waarde.

Beschrijving van de gevoe
ligheid van de waardering
tegen reële waarde voor ver
anderingen van niet-waar
neembare inputs, verplich
tingen

DescriptionOfSensitivityOf text
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableIn
putsLiabilities

Referenties

De beschrijving van de gevoeligheid van de waardering tegen informatieverschaffing:
reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit 13 93 h i
voor veranderingen van niet-waarneembare inputs als een ver
andering van die inputs naar een ander bedrag zou kunnen
leiden tot een significant hogere of lagere waardering tegen
reële waarde. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een enti
teit [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Beschrijving van de gevoe
ligheid van de waardering
tegen reële waarde voor ver
anderingen van niet-waar
neembare inputs, eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfSensitivityOf text
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityIn
struments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfSignificantIn text
tangibleAssetsControlled
ByEntityButNotRecognised

text

text

text

DescriptionOfSignificant
JudgementsAndAssumpti
onsMadeInDetermining
ThatEntityIsAgentOrPrinci
pal

DescriptionOfSignificant
JudgementsMadeInEvalua
tingWhenCustomerOb
tainsControlOfPromised
GoodsOrServices

DescriptionOfSignificant
PaymentTermsInContracts
WithCustomers

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfSignificantE
ventsAndTransactions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

De beschrijving van significante immateriële activa waarover de voorbeeld: IAS 38 128 b
entiteit de zeggenschap heeft maar die niet zijn opgenomen als
activa omdat ze niet voldeden aan de opnamecriteria in IAS 38
of omdat ze werden verworven of gegenereerd voordat de in
1998 uitgegeven versie van IAS 38 van kracht werd. [Zie:
andere immateriële activa dan goodwill]

Beschrijving van belangrijke De beschrijving van de belangrijke betalingsvoorwaarden in informatieverschaffing: IFRS
15 119 b - ingangsdatum
betalingsvoorwaarden
in contracten met klanten.
contracten met klanten
1.1.2018

Beschrijving van significante De beschrijving van de significante oordelen en veronderstel informatieverschaffing: IFRS
oordelen en veronderstellin lingen bij het beoordelen wanneer een klant zeggenschap over 15 125 - ingangsdatum
gen bij het beoordelen wan beloofde goederen of diensten verkrijgt.
1.1.2018
neer een klant zeggenschap
over beloofde goederen of
diensten verkrijgt

IAS

NL

Beschrijving van significante De beschrijving van significante oordelen en veronderstellingen voorbeeld: IFRS 12 9 c
oordelen en veronderstellin bij de bepaling dat de entiteit een agent of principaal is.
gen bij de bepaling dat de
entiteit een agent of princi
paal is

Beschrijving van significante
immateriële activa waarover
de entiteit zeggenschap heeft
maar die niet zijn opge
nomen

Beschrijving van wezenlijke De beschrijving in het tussentijdse financiële verslag van de informatieverschaffing:
gebeurtenissen en transacties entiteit van gebeurtenissen en transacties die van wezenlijk 34 15
belang zijn om inzicht te kunnen verwerven in de wijzigingen
in de financiële positie en prestaties van de entiteit sinds het
einde van de laatste jaarlijkse verslagperiode. De in verband
met deze gebeurtenissen en transacties verschafte informatie
moet de informatie actualiseren die in het recentste jaarlijkse
financiële verslag ter zake is gepresenteerd.

Label
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text

DescriptionOfSourcesOf
HedgeIneffectivenessExpec
tedToAffectHedgingRelati
onship

DescriptionOfSourcesOf
HedgeIneffectivenessThatE
mergedInHedgingRelati
onship

DescriptionOfSourcesOfRe text
venueForAllOtherSegments

DescriptionOfTermAnd
ConditionsOfFinancialAs
setsPledgedAsCollateralFor
LiabilitiesOrContingentLia
bilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Referenties

De beschrijving van significante restricties (bijvoorbeeld wette informatieverschaffing:
lijke, contractuele en regelgevende restricties) op het vermogen 12 13 a
van de entiteit om toegang te krijgen tot of gebruik te maken
van de activa en de verplichtingen van de groep af te wikkelen,
zoals a) degene die het vermogen van een moedermaatschappij
of haar dochterondernemingen om geldmiddelen of andere
activa over te dragen naar (of van) andere entiteiten binnen
de groep beperken; en b) garanties of andere vereisten die
beperkingen kunnen inhouden voor de uitbetaling van dividen
den en andere kapitaaluitkeringen, dan wel voor de verstrek
king of terugbetaling van leningen en voorschotten aan (of
door) andere entiteiten binnen de groep. [Zie: dochteronder
nemingen [member]]

Documentatielabel

IFRS

IFRS

De beschrijving van de voorwaarden met betrekking tot finan informatieverschaffing:
ciële activa die als zekerheid zijn verstrekt voor verplichtingen 7 14 b
of voorwaardelijke verplichtingen. [Zie: financiële activa die als
zekerheid zijn verstrekt voor verplichtingen of voorwaardelijke
verplichtingen; voorwaardelijke verplichtingen [member]]

Beschrijving van voorwaar
den van financiële activa
die als zekerheid zijn ver
strekt voor verplichtingen
of voorwaardelijke verplich
tingen

IFRS

Beschrijving van bronnen De beschrijving van de bronnen van de opbrengsten opge informatieverschaffing:
van opbrengsten voor alle nomen in de categorie „alle andere segmenten” die de gecom 8 16
andere segmenten
bineerde informatie bevat over andere niet te rapporteren be
drijfsactiviteiten en operationele segmenten. [Zie: alle andere
segmenten [member]; opbrengsten]

Beschrijving van bronnen De beschrijving van de bronnen van afdekkingsineffectiviteit informatieverschaffing: IFRS
van afdekkingsineffectiviteit die naar boven kwamen in de afdekkingsrelatie. [Zie: winst 7 23E - ingangsdatum
die naar boven kwamen in (verlies) uit afdekkingsineffectiviteit]
1.1.2018
de afdekkingsrelatie

Beschrijving van bronnen De beschrijving van de bronnen van afdekkingsineffectiviteit informatieverschaffing: IFRS
van afdekkingsineffectiviteit waarvan wordt verwacht dat zij de afdekkingsrelatie beïnvloe 7 23D - ingangsdatum
waarvan wordt verwacht den. [Zie: winst (verlies) uit afdekkingsineffectiviteit]
1.1.2018
dat zij de afdekkingsrelatie
beïnvloeden

Beschrijving van significante
restricties op het vermogen
van de entiteit om toegang
te krijgen tot of gebruik te
maken van verplichtingen
van de groep en deze af te
wikkelen

Label

NL

text

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfSignificant
RestrictionsOnEntitysAbili
tyToAccessOrUseAsset
sAndSettleLiabilitiesOf
Group

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/250
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Beschrijving van de voor De beschrijving van de voorwaarden voor aandelen die zijn informatieverschaffing: IAS 1
waarden voor aandelen die gereserveerd voor uitgifte bij de uitoefening van opties en in 79 a vii
zijn gereserveerd voor uit het kader van overeenkomsten voor de verkoop van aandelen.
gifte bij de uitoefening van
opties en in het kader van
overeenkomsten voor de
verkoop van aandelen

text

text

DescriptionOfTermsOfSha
resReservedForIssueUnder
OptionsAndContractsFor
SaleOfShares

DescriptionOfTimingAnd
ReasonOfReclassification
BetweenFinancialLiabilitie
sAndEquity

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van het tijdstip De beschrijving van het tijdstip van, en de reden voor, de informatieverschaffing: IAS 1
en de reden van herclassifi herclassificatie van instrumenten tussen financiële verplichtin 80 A
catie tussen financiële ver gen en eigen vermogen. [Zie: financiële verplichtingen]
plichtingen en eigen ver
mogen

NL

De beschrijving van de voorwaarden van contractuele overeen informatieverschaffing: IFRS
komsten op grond waarvan de moedermaatschappij of haar 12 14, voorbeeld: IFRS 12
dochterondernemingen verplicht kunnen zijn financiële steun B26 a
aan een gestructureerde entiteit te verlenen, met inbegrip van
gebeurtenissen of omstandigheden die de verslaggevende enti
teit aan een verlies kunnen blootstellen (bijvoorbeeld liquidi
teitsovereenkomsten of credit rating triggers die gerelateerd zijn
aan verplichtingen om activa van de gestructureerde entiteit te
kopen of financiële steun te verlenen). [Zie: dochteronder
nemingen [member]]

Beschrijving van voorwaar
den van contractuele over
eenkomsten op grond waar
van de moedermaatschappij
of dochterondernemingen
verplicht kunnen zijn finan
ciële steun aan een gestruc
tureerde entiteit te verlenen

IFRS

text
DescriptionOfTermsOf
ContractualArrangements
ThatCouldRequireParen
tOrSubsidiariesToProvide
FinancialSupportToStructu
redEntity

Referenties

De beschrijving van de voorwaarden van contractuele overeen informatieverschaffing:
komsten op grond waarvan een beleggingsentiteit of haar 12 19F
dochterondernemingen verplicht kunnen zijn financiële steun
te verlenen aan een niet-geconsolideerde gestructureerde enti
teit die onder de zeggenschap van de beleggingsentiteit staat.
[Zie: informatieverschaffing over beleggingsentiteiten [text
block]; dochterondernemingen [member]; niet-geconsolideerde
gestructureerde entiteiten [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Beschrijving van voorwaar
den van contractuele over
eenkomsten op grond waar
van de beleggingsentiteit of
haar dochterondernemingen
verplicht kunnen zijn finan
ciële steun te verlenen aan
een niet-geconsolideerde ge
structureerde entiteit onder
de zeggenschap van de be
leggingsentiteit

Elementtype en at
tributen

text
DescriptionOfTermsOf
ContractualArrangements
ThatCouldRequireInvest
mentEntityOrItsSubsidiarie
sToProvideFinancialSup
portToUnconsolidated
StructuredEntityControlled
ByInvestmentEntity

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Beschrijving van het feit aan
wie de groep binnen de en
titeit die besluit over het
waarderingsbeleid en de
waarderingsprocedures van
de entiteit, verslag uitbrengt,
verplichtingen

Beschrijving van transacties
na de verslagperiode die
het aantal gewone uit
staande aandelen aanzienlijk
wijzigen

text

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReport
sLiabilities

DescriptionOfTransactions text
AfterReportingPeriod
WithSignificantChangeIn
NumberOfOrdinaryShare
sOutstanding

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van het feit aan
wie de groep binnen de en
titeit die besluit over het
waarderingsbeleid en de
waarderingsprocedures van
de entiteit, verslag uitbrengt,
eigenvermogensinstrumen
ten van entiteit

text

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReport
sEntitysOwnEquityInstru
ments

ifrs-full

Beschrijving van het feit aan
wie de groep binnen de en
titeit die besluit over het
waarderingsbeleid en de
waarderingsprocedures van
de entiteit, verslag uitbrengt,
activa

Label

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReport
sAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

De beschrijving van transacties na de verslagperiode die ver informatieverschaffing:
schillen van transacties die in overeenstemming met alinea 64 33 70 d
van IAS 33 worden verwerkt, en die het aantal uitstaande
gewone aandelen aan het eind van de periode aanzienlijk zou
den hebben gewijzigd indien zulke transacties hadden plaats
gevonden vóór het einde van de verslagperiode. [Zie: gewone
aandelen [member]]

IAS

NL

De beschrijving van het feit aan wie de groep binnen de entiteit voorbeeld: IFRS 13 IE65 a ii,
die besluit over het waarderingsbeleid en de waarderingspro voorbeeld: IFRS 13 93 g
cedures van de entiteit voor waardering tegen reële waarde
voor eigenvermogensinstrumenten van de entiteit, verslag uit
brengt.

De beschrijving van het feit aan wie de groep binnen de entiteit voorbeeld: IFRS 13 IE65 a ii,
die het waarderingsbeleid en de waarderingsprocedures van de voorbeeld: IFRS 13 93 g
entiteit voor waardering tegen reële waarde voor eigenver
mogensinstrumenten van de entiteit, verslag uitbrengt. [Zie:
eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member]]

De beschrijving van het feit aan wie de groep binnen de entiteit voorbeeld: IFRS 13 IE65 a ii,
die het waarderingsbeleid en de waarderingsprocedures van de voorbeeld: IFRS 13 93 g
entiteit voor waardering tegen reële waarde voor activa, verslag
uitbrengt.

Documentatielabel
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Referenties

DescriptionOfTransitional text
ProvisionsOfInitiallyApplie
dIFRS

DescriptionOfTransitional text
ProvisionsOfInitiallyApplie
dIFRSThatMightHaveEffec
tOnFuturePeriods

text

text

text

DescriptionOfTypeOfHed
ge

DescriptionOfTypeOfPlan

DescriptionOfTypeOfReti
rementBenefitPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

IAS

De beschrijving van overgangsbepalingen die verband houden informatieverschaffing: IAS 8
met een eerste toepassing van een IFRS en die een effect kun 28 e
nen hebben op toekomstige verslagperioden. [Zie: IFRS [mem
ber]]

IAS

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

Beschrijving van het type De beschrijving van het type toegezegdpensioenregelingen, informatieverschaffing:
toegezegdpensioenregeling
d.w.z. toegezegde bijdrage of toegezegd recht. [Zie: toegezegd 26 36 c
pensioenregelingen [member]]

Beschrijving van het type re De algemene beschrijving van het type toegezegdpensioenrege informatieverschaffing:
ling. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]
19 139 a
geling

Beschrijving van het type af De beschrijving van het type afdekking waarvan de entiteit informatieverschaffing: IFRS
dekking
gebruik maakt.
7 22 a - vervaldatum
1.1.2018

Beschrijving van overgangs
bepalingen van een voor
het eerst toegepaste IFRS
die een effect kunnen heb
ben op toekomstige verslag
perioden

NL

Beschrijving van overgangs De beschrijving van overgangsbepalingen die verband houden informatieverschaffing: IAS 8
bepalingen van een eerste met een eerste toepassing van een IFRS. [Zie: IFRS [member]] 28 d
toepassing van een IFRS

Beschrijving van transacties De beschrijving van transacties met verbonden partijen. [Zie: informatieverschaffing:
met verbonden partijen
verbonden partijen [member]]
24 18

DescriptionOfTransactions text
WithRelatedParty

De beschrijving van transacties na de verslagperiode die ver informatieverschaffing:
schillen van transacties die in overeenstemming met alinea 64 33 70 d
van IAS 33 worden verwerkt, en die het aantal uitstaande
potentiële gewone aandelen aan het eind van de periode aan
zienlijk zouden hebben gewijzigd indien zulke transacties had
den plaatsgevonden vóór het einde van de verslagperiode. [Zie:
gewone aandelen [member]; transacties met potentiële gewone
aandelen [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Beschrijving van transacties
na de verslagperiode die
het aantal potentiële gewone
uitstaande aandelen aanzien
lijk wijzigen

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfTransactions text
AfterReportingPeriod
WithSignificantChangeIn
NumberOfPotentialOrdina
rySharesOutstanding

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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DescriptionOfTypesOfInco text
meFromStructuredEntities

DescriptionOfTypesOfPro
ductsAndService
sFromWhichEachReporta
bleSegmentDerivesItsReve
nues

DescriptionOfTypesOfWar text
rantiesAndRelatedObligati
ons

DescriptionOfUncertaintie
sOfEntitysAbilityToConti
nueAsGoingConcern

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Referenties

De beschrijving van het type steun verleend aan een dochter informatieverschaffing:
onderneming door de beleggingsentiteit of haar dochteronder 12 19E a
nemingen zonder een contractuele verplichting om dit te doen.
[Zie: informatieverschaffing over beleggingsentiteiten [text
block]; dochterondernemingen [member]]

IFRS

De beschrijving van het type financiële of andere steun (bij informatieverschaffing: IFRS
voorbeeld kopen van activa van of instrumenten uitgegeven 12 15 a, informatieverschaf
door de gestructureerde entiteit) verleend aan een gestructu fing: IFRS 12 30 a
reerde entiteit zonder de contractuele verplichting om dit te
doen, met inbegrip van de situaties waarin de entiteit de ge
structureerde entiteit heeft bijgestaan bij het verkrijgen van
financiële steun. [Zie: dochterondernemingen [member]; steun
verleend aan een gestructureerde entiteit zonder de contractu
ele verplichting om dit te doen]

Documentatielabel

IFRS

Informatieverschaffing over
onzekerheden over het ver
mogen van de entiteit om
haar continuïteit te waarbor
gen [text block]

De informatieverschaffing over wezenlijke onzekerheden die informatieverschaffing: IAS 1
verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die 25
mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen
van de entiteit om haar continuïteit te waarborgen.

Beschrijving van types ga De beschrijving van types garanties en desbetreffende verplich informatieverschaffing: IFRS
15 119 e - ingangsdatum
ranties en desbetreffende tingen uit hoofde van contracten met klanten.
1.1.2018
verplichtingen

Beschrijving van types pro De beschrijving van de types producten en diensten waarvan informatieverschaffing:
ducten en diensten waarvan de opbrengsten van een te rapporteren segment afkomstig zijn. 8 22 b
de opbrengsten van elk te [Zie: producten en diensten [member]; opbrengsten]
rapporteren segment afkom
stig zijn

Beschrijving van types baten De beschrijving van de types baten uit hoofde van gestructu voorbeeld: IFRS 12 B26 c, in
uit hoofde van gestructu reerde entiteiten. [Zie: baten uit hoofde van gestructureerde formatieverschaffing: IFRS 12
reerde entiteiten
entiteiten]
27 b

Beschrijving van het type
steun verleend aan een
dochteronderneming door
de beleggingsentiteit of
haar dochterondernemingen
zonder de contractuele ver
plichting om dit te doen

Beschrijving van het type
steun verleend aan een ge
structureerde entiteit zonder
de contractuele verplichting
om dit te doen

Label

NL

text

text

DescriptionOfTypeOfSup
portProvidedToSubsidiary
WithoutHavingContractua
lObligationToDoSo

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfTypeOfSup text
portProvidedToStructure
dEntityWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Beschrijving van waarde
ringsprocedures gebruikt bij
de waardering tegen reële
waarde, verplichtingen

Beschrijving van waarde
ringstechnieken en signifi
cante inputs die zijn ge
bruikt voor de waardering
van een belang zonder zeg
genschap in een overgeno
men partij gewaardeerd te
gen reële waarde

text

text

text

DescriptionOfValuation
ProcessesUsedInFairValue
MeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

DescriptionOfValuation
ProcessesUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

DescriptionOfValuation
TechniquesAndKeyMode
lInputsUsedForDeterminin
gNoncontrollingInterestI
nAnAcquireeMeasuredAt
FairValue

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IFRS

IFRS

De beschrijving van de waarderingsprocedures gebruikt door informatieverschaffing:
de entiteit voor de waardering tegen reële waarde van verplich 13 93 g
tingen (met inbegrip van bijvoorbeeld hoe een entiteit besluit
over haar waarderingsbeleid en waarderingsprocedures en ver
anderingen van waarderingen tegen reële waarde van periode
tot periode analyseert).
De beschrijving van de waarderingstechnieken en significante informatieverschaffing:
inputs die zijn gebruikt voor de waardering van een belang 3 B64 o ii
zonder zeggenschap in een overgenomen partij gewaardeerd
tegen reële waarde voor bedrijfscombinaties waarin de overne
mende partij minder dan 100 procent van de eigen-ver
mogensbelangen in de overgenomen partij bezit op de over
namedatum. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
bedrijfscombinaties [member]; waarderingstechnieken [mem
ber]]

IFRS

IFRS

IAS

De beschrijving van de waarderingsprocedures gebruikt door informatieverschaffing:
de entiteit voor de waardering tegen reële waarde van eigen 13 93 g
vermogensinstrumenten van de entiteit (met inbegrip van bij
voorbeeld hoe een entiteit besluit over haar waarderingsbeleid
en waarderingsprocedures en veranderingen van waarderingen
tegen reële waarde van periode tot periode analyseert).

De beschrijving van de waarderingsprocedures gebruikt door informatieverschaffing:
de entiteit voor de waardering tegen reële waarde van activa 13 93 g
(met inbegrip van bijvoorbeeld hoe een entiteit besluit over
haar waarderingsbeleid en waarderingsprocedures en verande
ringen van waarderingen tegen reële waarde van periode tot
periode analyseert).

De beschrijving van niet-vervulde voorwaarden en andere voor informatieverschaffing:
waardelijke gebeurtenissen die verband houden met overheids 41 57 b
subsidies voor agrarische activiteiten. [Zie: overheid [member];
overheidssubsidies]

Documentatielabel

NL

Beschrijving van waarde
ringsprocedures gebruikt bij
de waardering tegen reële
waarde,
eigenvermogens
instrumenten van de entiteit

Beschrijving van waarde
ringsprocedures gebruikt bij
de waardering tegen reële
waarde, activa

ifrs-full

text

DescriptionOfValuation
ProcessesUsedInFairValue
MeasurementAssets

Beschrijving van niet-ver
vulde voorwaarden en an
dere voorwaardelijke ge
beurtenissen die verband
houden met overheidssubsi
dies voor agrarische activi
teiten

Label

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfUnfulfilled
ConditionsAndOtherCon
tingenciesAttachedToGo
vernmentGrantForAgricul
turalActivity

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Beschrijving van waarde
ringstechnieken gebruikt bij
de waardering tegen reële
waarde,
eigenvermogens
instrumenten van de entiteit

Beschrijving van waarde
ringstechnieken gebruikt bij
de waardering tegen reële
waarde, verplichtingen

Beschrijving van waarde
ringstechnieken
gebruikt
voor de waardering van re
ële waarde min kosten van
de vervreemding

text

text

text

DescriptionOfValuation
TechniquesUsedInFairValu
eMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

DescriptionOfValuation
TechniquesUsedInFairValu
eMeasurementLiabilities

DescriptionOfValuation
TechniquesUsedToMeasu
reFairValueLessCostsOfDis
posal

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van waarde
ringstechnieken gebruikt bij
de waardering tegen reële
waarde, activa

Beschrijving van waarde
ringstechnieken en belang
rijkste inputs die in het mo
del zijn gebruikt om de
voorwaardelijke vergoeding
te waarderen

Label

text

DescriptionOfValuation
TechniquesUsedInFairValu
eMeasurementAssets

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfValuation
text
TechniquesAndKeyMode
lInputsUsedToMeasureCon
tingentConsideration

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

IFRS

De beschrijving van de waarderingstechnieken gebruikt voor de informatieverschaffing: IAS
waardering van reële waarde min kosten van de vervreemding 36 134 e, informatieverschaf
voor een kasstroomgenererende eenheid (groep van eenheden). fing: IAS 36 130 f ii
[Zie: waarderingstechnieken [member]]

De beschrijving van de waarderingstechnieken (bijvoorbeeld informatieverschaffing:
marktbenadering, kostprijsbenadering en batenbenadering) ge 13 93 d
bruikt voor de waardering tegen reële waarde van verplichtin
gen. [Zie: waarderingstechnieken [member]; kostprijsbenade
ring [member]; batenbenadering [member]; marktbenadering
[member]]

IFRS

IFRS

De beschrijving van de waarderingstechnieken (bijvoorbeeld informatieverschaffing:
marktbenadering, kostprijsbenadering en batenbenadering) ge 13 93 d
bruikt voor de waardering tegen reële waarde van activa. [Zie:
waarderingstechnieken [member]; kostprijsbenadering [mem
ber]; batenbenadering [member]; marktbenadering [member]]

NL

De beschrijving van de waarderingstechnieken (bijvoorbeeld informatieverschaffing:
marktbenadering, kostprijsbenadering en batenbenadering) ge 13 93 d
bruikt voor de waardering tegen reële waarde van eigenver
mogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: waarderingstechnie
ken [member]; kostprijsbenadering [member]; batenbenadering
[member]; marktbenadering [member]]

IFRS

Referenties

De beschrijving van waarderingstechnieken en belangrijkste in informatieverschaffing:
puts die in het model zijn gebruikt om activa of verplichtingen 3 B67 b iii
uit hoofde van een voorwaardelijke vergoeding te waarderen.
[Zie: waarderingstechnieken [member]]

Documentatielabel
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Referenties

Beschrijving van het feit of
de belegging in een geasso
cieerde deelneming is ge
waardeerd door toepassing
van de vermogensmutatie
methode of tegen reële
waarde
Beschrijving van het feit of
de belegging in een joint
venture is gewaardeerd
door toepassing van de ver
mogensmutatiemethode of
tegen reële waarde

DescriptionOfWhetherEnti text
tyIsRequiredToAbsorbLos
sesOfStructuredEntitiesBe
foreOtherParties

DescriptionOfWhetherIn
text
vestmentInAssociateIsMea
suredUsingEquityMethodO
rAtFairValue

DescriptionOfWhetherIn
vestmentInJointVentureIs
MeasuredUsingEquityMe
thodOrAtFairValue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Beschrijving van het feit of De beschrijving van het feit of de entiteit verplicht is vóór voorbeeld: IFRS 12 B26 d
de entiteit verplicht is vóór andere partijen verliezen van gestructureerde entiteiten te ab
andere partijen verliezen van sorberen.
gestructureerde entiteiten te
absorberen

text

DescriptionOfWhenEntity
TypicallySatisfiesPerfor
manceObligations

ifrs-full

De beschrijving van het feit of de belegging in een joint ven informatieverschaffing:
ture is gewaardeerd door toepassing van de vermogensmutatie 12 21 b i
methode of tegen reële waarde. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]; joint ventures [member]]

De beschrijving van het feit of de belegging in een geassoci informatieverschaffing:
eerde deelneming is gewaardeerd door toepassing van de ver 12 21 b i
mogensmutatiemethode of tegen reële waarde. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]; geassocieerde deelnemin
gen [member]]

IFRS

IFRS

NL

Beschrijving van het tijdstip De beschrijving van het tijdstip waarop de entiteit gewoonlijk informatieverschaffing: IFRS
waarop de entiteit gewoon haar prestatieverplichtingen vervult. [Zie: prestatieverplichtin 15 119 a - ingangsdatum
lijk haar prestatieverplichtin gen [member]]
1.1.2018
gen vervult

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over een vrijwillige wijziging in de informatieverschaffing: IAS 8
29
een vrijwillige wijziging in grondslagen voor financiële verslaggeving;
grondslagen voor financiële
verslaggeving [text block]

IFRS

text block

De beschrijving van de vereisten voor onvoorwaardelijke toe informatieverschaffing:
zegging voor een type op aandelen gebaseerde betalingsover 2 45 a
eenkomst die op enig moment in de periode bestond. Een
entiteit met nagenoeg vergelijkbare types op aandelen geba
seerde betalingsovereenkomsten mag deze informatie geaggre
geerd vermelden. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsover
eenkomsten [member]]

Documentatielabel

DescriptionOfVoluntary
ChangeInAccountingPolicy

ifrs-full

Label

Beschrijving van vereisten
voor onvoorwaardelijke toe
zegging voor een op aan
delen gebaseerde betalings
overeenkomst

Elementtype en at
tributen

text

DescriptionOfVestingRe
quirementsForSharebased
PaymentArrangement

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

DescriptionOfWhetherT
hirdpartyCreditEnhance
mentIsReflectedInFairValu
eMeasurement

DescriptionWhetherChan
geInAccountingPolicyIsMa
deInAccordanceWithTran
sitionalProvisionsOfInitial
lyAppliedIFRS

DesignatedFinancialLiabili
tiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossAb
stract

DesignatedLoansOrRecei
vablesAtFairValue
ThroughProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DescriptionOfWhetherThe
reArePotentialIncomeTax
ConsequencesNotPractica
blyDeterminable

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Leningen of vorderingen
aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
[abstract]

Financiële
verplichtingen
aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
[abstract]

Referenties

IFRS

IAS

De beschrijving van het feit dat een wijziging in een grondslag informatieverschaffing: IAS 8
voor financiële verslaggeving is gebeurd in overeenstemming 28 b
met de overgangsbepalingen van een voor het eerst toegepaste
IFRS. [Zie: IFRS [member]]

De beschrijving van het feit of externe kredietbescherming informatieverschaffing:
wordt weerspiegeld in de waardering tegen reële waarde van 13 98
verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde en uitgegeven
met een onlosmakelijk verbonden externe kredietbescherming.
[Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

De beschrijving van het feit of er potentiële fiscale gevolgen informatieverschaffing:
zijn die praktisch gezien niet haalbaar zijn en die zouden 12 82A
voortvloeien uit de betaling van dividenden aan de aandeel
houders van de entiteit in jurisdicties waar winstbelastingen
zijn verschuldigd tegen een hoger of lager tarief als de netto
winst of ingehouden winsten geheel of gedeeltelijk worden
uitgekeerd als dividend aan aandeelhouders van de entiteit of
als winstbelastingen restitueerbaar of verschuldigd zijn als de
nettowinst of ingehouden winsten geheel of gedeeltelijk als
dividend worden uitgekeerd aan aandeelhouders van de entiteit.
[Zie: ingehouden winsten]

Documentatielabel

NL

Beschrijving van het feit of
een wijziging in een grond
slag voor financiële verslag
geving is gebeurd in over
eenstemming met over
gangsbepalingen van een
voor het eerst toegepaste
IFRS

Beschrijving van het feit of
externe kredietbescherming
wordt weerspiegeld in de
waardering
tegen
reële
waarde

Beschrijving van het feit of
er potentiële fiscale gevolgen
zijn die praktisch gezien niet
haalbaar zijn

Label

L 143/258
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text

X duration cre Verschil tussen de boek
waarde van uit te keren di
dit
videnden en de boekwaarde
van uitgekeerde activa in na
tura

DeterminationOfFairValue
OfGoodsOrServicesRecei
vedOrFairValueOfEquityIn
strumentsGrantedOnShare
basedPayments

DifferenceBetweenCarry
ingAmountOfDividend
sPayableAndCarrying
AmountOfNoncashAssets
Distributed

DifferenceBetweenCarry
ingAmountOfFinancialLia
bilityAndAmountContrac
tuallyRequiredToPayAtMa
turityToHolderOfObligati
on

DilutedEarningsLossPerSha X.XX duration
re

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IFRS

Het bedrag waarmee de boekwaarde van een financiële ver
plichting groter (kleiner) is dan het bedrag dat de entiteit op
grond van het contract aan de houder van de verplichting
moet betalen op de vervaldatum. [Zie: boekwaarde [member]]

IAS

informatieverschaffing: IFRS
7 10 b, informatieverschaf
fing: IFRS 7 10 A b - in
gangsdatum 1.1.2018

Het bedrag van het verschil tussen de boekwaarde van uit te informatieverschaffing: IFRIC
keren dividenden en de boekwaarde van uitgekeerde activa in 17 15
natura bij de afwikkeling van uit te keren dividenden. [Zie:
boekwaarde [member]]

De verklaring die gebruikers van de jaarrekening inzicht ver informatieverschaffing:
schaft in de wijze waarop de reële waarde van de ontvangen 2 46
goederen en diensten, of de reële waarde van de toegekende
eigenvermogensinstrumenten, in het kader van op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomsten is bepaald. [Zie: op aan
delen gebaseerde betalingsovereenkomsten [member]]

Verwaterde winst (verlies) Het bedrag van de winst (het verlies) dat aan houders van informatieverschaffing:
per aandeel
gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden toe 33 66
gerekend (de teller) gedeeld door het gewogen gemiddelde van
het aantal uitstaande gewone aandelen (de noemer) gedurende
de periode, allebei aangepast voor de effecten van alle poten
tiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden. [Zie:
gewone aandelen [member]; gewogen gemiddelde [member]]

Verschil tussen de boek
waarde van de financiële
verplichting en het bedrag
dat op grond van het con
tract aan de houder van de
verplichting moet worden
betaald op de vervaldatum

Verklaring van de bepaling
van de reële waarde van
ontvangen goederen of dien
sten of de reële waarde van
eigenvermogensinstrumen
ten toegekend uit hoofde
van op aandelen gebaseerde
betalingen

NL

X instant

Documentatielabel

Vernietiging van een belang Dit lid geeft de vernietiging van een belangrijke productiefaci voorbeeld: IAS 10 22 d
rijke
productiefaciliteit liteit aan.
[member]

ifrs-full

member

DestructionOfMajorPro
ductionPlantMember

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/259

Verwaterde winst (verlies) Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfs informatieverschaffing:
per aandeel uit beëindigde activiteiten. [Zie: verwaterde winst (verlies) per aandeel; beëin 33 68
bedrijfsactiviteiten
digde bedrijfsactiviteiten [member]]

Verwaterde winst (verlies)
per aandeel uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten, met in
begrip van de nettomutatie
van uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregule
ring en de nettomutatie
van gerelateerde uitgestelde
belasting

DilutedEarningsLossPerSha X.XX duration
reFromDiscontinuedOpera
tions

DilutedEarningsLossPerSha X.XX duration
reFromDiscontinuedOpera
tionsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferral
AccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDefer
redTax

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IAS

IFRS

IAS
NL

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfs informatieverschaffing:
activiteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in 14 26
verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerela
teerde uitgestelde belasting omvat. [Zie: verwaterde winst (ver
lies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering die verband houdt met winst of
verlies en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting;
beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfs informatieverschaffing:
activiteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in 14 26
verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerela
teerde uitgestelde belasting omvat. [Zie: verwaterde winst (ver
lies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering die verband houdt met winst of
verlies en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting;
voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

Verwaterde winst (verlies)
per aandeel uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten, met in
begrip van de nettomutatie
van uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregule
ring en de nettomutatie
van gerelateerde uitgestelde
belasting

Referenties

DilutedEarningsLossPerSha X.XX duration
reFromContinuingOperati
onsIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Verwaterde winst (verlies) Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfs informatieverschaffing:
per aandeel uit voortgezette activiteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; 33 66
bedrijfsactiviteiten
verwaterde winst (verlies) per aandeel]

Elementtype en at
tributen

DilutedEarningsLossPerSha X.XX duration
reFromContinuingOperati
ons

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/260
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty
Abstract

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcqui member
redInBusinessCombination
Member

ifrs-full

Referenties

IFRS

Directe financiële leases ver Dit lid geeft directe financiële leases aan die zijn verworven in voorbeeld: IFRS 3 B64 h
worven in bedrijfscombina bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
tie [member]

Verwaterend effect van aan Het aantal verwaterde potentiële gewone aandelen die verband gebruikelijke werkwijze: IAS
delenopties op aantal ge houden met de veronderstelde uitoefening van de aandelen 33 70 b
wone aandelen
opties van de entiteit.

Verwaterend effect van con Het aantal verwaterde potentiële gewone aandelen die verband gebruikelijke werkwijze: IAS
verteerbare instrumenten op houden met de veronderstelde conversie van de converteerbare 33 70 b
aantal gewone aandelen
instrumenten van de entiteit.

Verwaterde winst (verlies) per aandeel die de nettomutatie van informatieverschaffing:
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de 14 26
nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvat. [Zie:
verwaterde winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies en nettomutatie van gerelateerde
uitgestelde belasting]

Documentatielabel

Publicatieblad van de Europese Unie

Directe exploitatielasten uit
hoofde van vastgoedbeleg
gingen [abstract]

X duration debit Directe exploitatielasten uit Het bedrag aan directe exploitatielasten (met inbegrip van re gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van vastgoedbeleg paratie en onderhoud) die voortvloeien uit vastgoedbeleggin 40 75 f
gingen
gen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

DilutiveEffectOfShareOpti
onsOnNumberOfOrdina
ryShares

ifrs-full

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty

shares

DilutiveEffectOfConverti
bleInstrumentsOnNumbe
rOfOrdinaryShares

ifrs-full

Verwaterde winst per aan
deel [abstract]

Verwaterde winst (verlies)
per aandeel, met inbegrip
van de nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering en
de nettomutatie van gerela
teerde uitgestelde belasting

Label

NL

ifrs-full

shares

DilutedEarningsPerShare
Abstract

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DilutedEarningsLossPerSha X.XX duration
reIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/261

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over oordelen die het management gebruikelijke werkwijze: IAS
boekhoudkundige oordelen zich heeft gevormd bij de toepassing van de grondslagen voor 1 10 e
en schattingen [text block]
financiële verslaggeving van de entiteit die het meest signifi
cante effect hebben op de in de jaarrekening opgenomen be
dragen samen met informatie over de veronderstellingen van
de entiteit betreffende de toekomst en andere belangrijke bron
nen van schattingsonzekerheden aan het eind van de verslag
periode die een wezenlijk risico in zich dragen van een mate
riële aanpassing aan de boekwaarde van activa en verplichtin
gen in het volgende jaar. [Zie: boekwaarde [member]]

text block

text block

DisclosureOfAccounting
JudgementsAndEstimates
Explanatory

DisclosureOfAccruedEx
pensesAndOtherLiabilities
Explanatory

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesAbstract

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over vorderingen verworven in een informatieverschaffing:
verworven vorderingen [text bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
3 B64 h
block]

Informatieverschaffing over
verworven vorderingen [ab
stract]

NL

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over te betalen lasten en andere ver gebruikelijke werkwijze: IAS
te betalen lasten en andere plichtingen. [Zie: overlopende posten; andere verplichtingen]
1 10 e
verplichtingen [text block]

IAS

ifrs-full

IAS

X duration debit Last uit hoofde van vergoe Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de gebruikelijke werkwijze: IAS
ding voor bestuurders
bestuurders van de entiteit.
1 112 c

ifrs-full

X duration debit Directe
hoofde
gingen
hebben

DirectorsRemunerationEx
pense

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty
GeneratingRentalIncome

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan directe exploitatielasten (met inbegrip van re informatieverschaffing:
paratie en onderhoud) die voortvloeien uit vastgoedbeleggingen 40 75 f iii
die tijdens de periode geen huurinkomsten hebben gegenereerd
die zijn opgenomen in winst of verlies. [Zie: vastgoedbeleggin
gen]

Documentatielabel

X duration debit Directe exploitatielasten uit
hoofde van vastgoedbeleg
gingen die geen huurinkom
sten hebben gegenereerd

Label

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty
NotGeneratingRentalInco
me

Elementtype en at
tributen

Het bedrag aan directe exploitatielasten (met inbegrip van re informatieverschaffing:
paratie en onderhoud) die voortvloeien uit vastgoedbeleggingen 40 75 f ii
die tijdens de periode huurinkomsten hebben gegenereerd die
zijn opgenomen in winst of verlies. [Zie: vastgoedbeleggingen]

Elementnaam/rol URI

exploitatielasten uit
van vastgoedbeleg
die huurinkomsten
gegenereerd

Prefix

L 143/262
29.5.2019

Referenties

Aanvullende informatiever De aanvullende informatieverschaffing over toegezegdpensioen informatieverschaffing:
schaffing over toegezegd regelingen die nodig zijn om de doelstellingen van IAS 19 te 19 137
pensioenregelingen
[text verwezenlijken. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]
block]

text block

text block

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutDefinedBe
nefitPlansExplanatory

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutLeasingAc
tivitiesForLesseeExplanato
ry

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutLeasingAc
tivitiesForLessorExplanato
ry

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

IFRS

Aanvullende informatiever De aanvullende informatieverschaffing over leaseactiviteiten informatieverschaffing: IFRS
schaffing over leaseactivitei van een lessor.
16 92 - ingangsdatum
1.1.2019
ten voor een lessor [text
block]

Aanvullende informatiever De aanvullende informatieverschaffing over leaseactiviteiten informatieverschaffing: IFRS
schaffing over leaseactivitei van een lessee.
16 59 - ingangsdatum
ten voor de lessee [text
1.1.2019
block]

De informatieverschaffing over werkelijke claims vergeleken informatieverschaffing:
met voorgaande schattingen (d.w.z. de ontwikkeling van de 4 39 c iii
claims). De informatieverschaffing over de claimontwikkeling
dient terug te gaan tot en met de periode waarin de eerste
materiële claim naar voren kwam met betrekking tot welke
nog steeds onduidelijkheid bestaat over de omvang en tijdstip
pen van de claimbetalingen, maar de informatie hoeft niet
verder terug te gaan dan tien jaar. Een verzekeraar hoeft
deze informatie niet te verstrekken met betrekking tot claims
waarover gewoonlijk binnen één jaar geen onzekerheid meer
bestaat over de omvang en de tijdstippen van claimbetalingen.

IFRS

NL

text block

Informatieverschaffing over
werkelijke claims vergeleken
met voorgaande schattingen
[text block]

DisclosureOfActualClaim
text block
sComparedWithPreviousEs
timatesExplanatory

ifrs-full

Informatieverschaffing over Schema met informatie over vorderingen verworven in be informatieverschaffing:
3 B64 h
verworven vorderingen [ta drijfscombinaties.
ble]

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesTable

table

Documentatielabel

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
verworven vorderingen [line den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/263

DisclosureOfAmountsIn
curredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesExplanatory

ifrs-full

text block

Informatieverschaffing over
door de entiteit gedragen
bedragen met betrekking
tot met diensten van mana
gers op sleutelposities gelijk
te stellen diensten die door
afzonderlijke managemen
tentiteiten zijn verleend [text
block]

Informatieverschaffing over
door de entiteit gedragen
bedragen met betrekking
tot met diensten van mana
gers op sleutelposities gelijk
te stellen diensten die door
afzonderlijke managemen
tentiteiten zijn verleend [ab
stract]
De informatieverschaffing over door de entiteit gedragen be informatieverschaffing:
dragen met betrekking tot met diensten van managers op 24 18A
sleutelposities gelijk te stellen diensten die door afzonderlijke
managemententiteiten zijn verleend. [Zie: managers op sleutel
posities van entiteit of moedermaatschappij [member]; afzon
derlijke managemententiteiten [member]]

IAS

IFRS

DisclosureOfAmountsIn
curredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesAbstract

De informatieverschaffing die de in de jaarrekening van de informatieverschaffing:
entiteit opgenomen bedragen vermeldt die voortvloeien uit ver 4 36
zekeringscontracten, alsook een toelichting bij deze bedragen.
[Zie: types verzekeringscontracten [member]

ifrs-full

Informatieverschaffing over
bedragen die voortvloeien
uit verzekeringscontracten
[text block]

NL

text block

DisclosureOfAmountsAri
singFromInsuranceCon
tractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalIn
formationExplanatory

ifrs-full

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de voorzieningen met betrek gebruikelijke werkwijze: IAS
voorzieningen voor krediet king tot bijzondere waardeverminderingen van financiële activa 1 10 e
verliezen [text block]
als gevolg van kredietverliezen. [Zie: financiële activa]

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutUnderstan
dingFinancialPositionsAnd
LiquidityOfEntityExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceFor text block
CreditLossesExplanatory

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Aanvullende informatiever De aanvullende informatieverschaffing die niet elders in de informatieverschaffing: IAS 1
schaffing [text block]
jaarrekening is gepresenteerd, maar die wel relevant is om er 112 c
een goed inzicht in te krijgen.

Label

text block

Elementtype en at
tributen

Aanvullende informatiever De aanvullende informatieverschaffing die relevant kan zijn voorbeeld: IAS 7 50
schaffing voor het verwer voor gebruikers van de jaarrekening om inzicht te verwerven
ven van inzicht in de finan in de financiële positie en de liquiditeit van een entiteit.
ciële positie en de liquiditeit
van een entiteit [text block]

Elementnaam/rol URI

text block

Prefix

L 143/264
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29.5.2019

Beschrijving van bedragen
van potentiële fiscale gevol
gen die praktisch gezien be
paalbaar zijn

DisclosureOfAmountsOf
text
PotentialIncomeTaxConse
quencesPracticablyDetermi
nableExplanatory

ifrs-full

De beschrijving van de bedragen van de potentiële fiscale ge informatieverschaffing:
volgen die praktisch gezien bepaalbaar zijn en die zouden 12 82A
voortvloeien uit de betaling van dividenden aan de aandeel
houders van de entiteit in jurisdicties waar winstbelastingen
zijn verschuldigd tegen een hoger of lager tarief als de netto
winst of ingehouden winsten geheel of gedeeltelijk worden
uitgekeerd als dividend aan aandeelhouders van de entiteit of
als winstbelastingen restitueerbaar of verschuldigd zijn als de
nettowinst of ingehouden winsten geheel of gedeeltelijk als
dividend worden uitgekeerd aan aandeelhouders van de entiteit.
[Zie: ingehouden winsten]

IAS

IAS

NL

Schema met informatie over door de entiteit gedragen bedra informatieverschaffing:
gen met betrekking tot met diensten van managers op sleutel 24 18A
posities gelijk te stellen diensten die door afzonderlijke ma
nagemententiteiten zijn verleend.

Door de entiteit gedragen
bedrag met betrekking tot
met diensten van managers
op sleutelposities gelijk te
stellen diensten die door af
zonderlijke managementen
titeiten zijn verleend [table]

table

Referenties

DisclosureOfAmountsIn
curredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesTable

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
door de entiteit gedragen den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
bedragen met betrekking domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
tot met diensten van mana
gers op sleutelposities gelijk
te stellen diensten die door
afzonderlijke managemen
tentiteiten zijn verleend [line
items]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfAmountsIn
curredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/265

DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilitiesT
hatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettled
BothNoMoreAndMore
ThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateAbstract

DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilitiesT
hatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettled
BothNoMoreAndMore
ThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateExplanatory

DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilitiesT
hatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettled
BothNoMoreAndMore
ThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateLineItems

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

text block

Elementtype en at
tributen
Referenties

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
bedragen die moeten wor den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
den geïnd of afgewikkeld domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
na twaalf maanden voor ca
tegorieën van activa en ver
plichtingen die bedragen be
vatten die moeten worden
geïnd of afgewikkeld zowel
maximaal als meer dan
twaalf maanden na de ver
slagdatum [line items]

De informatieverschaffing over bedragen die moeten worden informatieverschaffing: IAS 1
geïnd of afgewikkeld na twaalf maanden voor categorieën van 61
activa en verplichtingen die bedragen bevatten die moeten
worden geïnd of afgewikkeld zowel maximaal als meer dan
twaalf maanden na de verslagdatum.

Documentatielabel

NL

Informatieverschaffing over
bedragen die moeten wor
den geïnd of afgewikkeld
na twaalf maanden voor ca
tegorieën van activa en ver
plichtingen die bedragen be
vatten die moeten worden
geïnd of afgewikkeld zowel
maximaal als meer dan
twaalf maanden na de ver
slagdatum [text block]

Informatieverschaffing over
bedragen die moeten wor
den geïnd of afgewikkeld
na twaalf maanden voor ca
tegorieën van activa en ver
plichtingen die bedragen be
vatten die moeten worden
geïnd of afgewikkeld zowel
maximaal als meer dan
twaalf maanden na de ver
slagdatum [abstract]

Label

L 143/266
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilitiesT
hatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettled
BothNoMoreAndMore
ThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateTable

DisclosureOfAnalysisOfO
therComprehensiveInco
meByItemAbstract

DisclosureOfAnalysisOfO
therComprehensiveInco
meByItemExplanatory

DisclosureOfAnalysisOfO
therComprehensiveInco
meByItemLineItems

DisclosureOfAnalysisOfO
therComprehensiveInco
meByItemTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

table

Referenties

Schema met informatie over bedragen die moeten worden informatieverschaffing: IAS 1
geïnd of afgewikkeld na twaalf maanden voor categorieën 61
van activa en verplichtingen die bedragen bevatten die moeten
worden geïnd of afgewikkeld zowel maximaal als meer dan
twaalf maanden na de verslagdatum.

Documentatielabel

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de analyse van de overige onder informatieverschaffing: IAS 1
de analyse van de overige delen van het totaalresultaat per post.
106A
onderdelen van het totaalre
sultaat per post [table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de analyse van de overige den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
onderdelen van het totaalre domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
sultaat per post [line items]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over de analyse van de informatieverschaffing: IAS 1
de analyse van de overige overige onderdelen van het totaalresultaat per post.
106A
onderdelen van het totaalre
sultaat per post [text block]

Informatieverschaffing over
de analyse van de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat per post [abstract]

Informatieverschaffing over
bedragen die moeten wor
den geïnd of afgewikkeld
na twaalf maanden voor ca
tegorieën van activa en ver
plichtingen die bedragen be
vatten die moeten worden
geïnd of afgewikkeld zowel
maximaal als meer dan
twaalf maanden na de ver
slagdatum [table]

Label

NL

text block

table
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DisclosureOfArrange
mentsInvolvingLegalFor
mOfLeaseExplanatory

DisclosureOfArrange
mentsInvolvingLegalFor
mOfLeaseLineItems

DisclosureOfArrange
mentsInvolvingLegalFor
mOfLeaseTable

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

Referenties

De informatieverschaffing over een analyse van de contante voorbeeld: IAS 19 137
waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen
de aard, kenmerken en risico's van de brutoverplichting. Bij de
verstrekking van dergelijke informatie kan eventueel een onder
scheid worden gemaakt tussen: a) bedragen verschuldigd aan
bijdragende deelnemers, niet meer bijdragende deelnemers en
gepensioneerden; b) onvoorwaardelijk toegezegde beloningen
en toegerekende maar niet onvoorwaardelijk toegezegde belo
ningen; en c) aan voorwaarden onderworpen vergoedingen,
aan toekomstige loonsverhogingen toe te rekenen bedragen
en andere vergoedingen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante
waarde]

Documentatielabel

Informatieverschaffing over
activa en verplichtingen die
een wezenlijk risico in zich
dragen van een materiële
aanpassing [abstract]

Gedetailleerde informatiever Schema met informatie over gegevens over overeenkomsten informatieverschaffing: SIC
schaffing over overeenkom betreffende de juridische vorm van een leaseovereenkomst.
27
10
vervaldatum
sten betreffende de juri
1.1.2019
dische vorm van een lease
overeenkomst [table]

Gedetailleerde informatiever Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
schaffing over overeenkom den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
sten betreffende de juri domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
dische vorm van een lease
overeenkomst [line items]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over overeenkomsten be informatieverschaffing: SIC
27 Informatieverschaffing overeenkomsten betreffende treffende de juridische vorm van een leaseovereenkomst.
de juridische vorm van een
vervaldatum 1.1.2019
leaseovereenkomst
[text
block]

Gedetailleerde informatiever
schaffing over overeenkom
sten betreffende de juri
dische vorm van een lease
overeenkomst [abstract]

Informatieverschaffing over
de analyse van de constante
waarde van de brutover
plichting uit hoofde van toe
gezegde
pensioenrechten
waarin een onderscheid
wordt gemaakt tussen de
aard, kenmerken en risico's
[text block]

Label

NL

text block

DisclosureOfArrange
mentsInvolvingLegalFor
mOfLeaseAbstract

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfAnalysisOfPre text block
sentValueOfDefinedBenefit
ObligationThatDistinguis
hesNatureCharacteristic
sAndRisksExplanatory
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ifrs-full

Prefix
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Referenties

Informatieverschaffing over
opgenomen
activa
uit
hoofde van de kosten om
een contract met klanten te
verkrijgen of te vervullen
[abstract]
Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over opgenomen activa uit hoofde informatieverschaffing: IFRS
opgenomen
activa
uit van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te 15 128 a - ingangsdatum
hoofde van de kosten om vervullen.
1.1.2018
een contract met klanten te
verkrijgen of te vervullen
[text block]
Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
opgenomen
activa
uit den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
hoofde van de kosten om domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
een contract met klanten te
verkrijgen of te vervullen
[line items]
Informatieverschaffing over Schema met informatie over opgenomen activa uit hoofde van informatieverschaffing: IFRS
opgenomen
activa
uit de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te 15 128 a - ingangsdatum
hoofde van de kosten om vervullen.
1.1.2018
een contract met klanten te
verkrijgen of te vervullen
[table]

DisclosureOfAssetsRecog
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContracts
WithCustomersAbstract

DisclosureOfAssetsRecog
text block
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContracts
WithCustomersExplanatory

DisclosureOfAssetsRecog
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContracts
WithCustomersLineItems

DisclosureOfAssetsRecog
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContracts
WithCustomersTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Informatieverschaffing over Schema met informatie over activa en verplichtingen die een informatieverschaffing: IAS 1
activa en verplichtingen die wezenlijk risico in zich dragen van een materiële aanpassing. 125
een wezenlijk risico in zich
dragen van een materiële
aanpassing [table]

NL

table

table

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentTa
ble

ifrs-full

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
activa en verplichtingen die den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
een wezenlijk risico in zich domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
dragen van een materiële
aanpassing [line items]

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentLi
neItems

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over activa en verplichtingen die een informatieverschaffing: IAS 1
activa en verplichtingen die wezenlijk risico in zich dragen van een materiële aanpassing in 125
een wezenlijk risico in zich het volgende jaar.
dragen van een materiële
aanpassing [text block]
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DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentEx
planatory
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Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de grondslag gebruikt voor gebruikelijke werkwijze: IAS
de grondslag voor consoli consolidatie.
1 10 e
datie [text blok]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de grondslag gebruikt voor de gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
de grondslag voor de opstel opstelling van de jaarrekening.
ling van de jaarrekening
[text block]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over biologische activa, informatieverschaffing: IAS
biologische activa, agrarische agrarische producten die op het punt staan te worden geoogst 41 Informatieverschaffing
producten die op het punt en overheidssubsidies in verband met biologische activa.
staan geoogst te worden en
overheidssubsidies in ver
band met biologische activa
[text block]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over financieringskosten.
financieringskosten
[text
block]

text block

DisclosureOfBasisOfConso text block
lidationExplanatory

text block

text block

text block

DisclosureOfAvailablefor
saleAssetsExplanatory

DisclosureOfBasisOfPrepa
rationOfFinancialState
mentsExplanatory

DisclosureOfBiologicalAs
setsAndGovernment
GrantsForAgriculturalActi
vityExplanatory

DisclosureOfBorrowing
CostsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL
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informatieverschaffing: IAS
23 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over financiële activa die zijn geclas gebruikelijke werkwijze: IAS
voor verkoop beschikbare fi sificeerd als beschikbaar voor verkoop. [Zie: voor verkoop be 1 10 e
nanciële activa [text block] schikbare financiële activa]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de goedkeuring van de jaarreke gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
de goedkeuring van de jaar ning voor publicatie.
rekening [text block]

text block

DisclosureOfAuthorisatio
nOfFinancialStatementsEx
planatory

Referenties

ifrs-full
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Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de beloning voor accountants gebruikelijke werkwijze: IAS
de beloning voor accoun van de entiteit.
1 10 e
tants [text block]
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DisclosureOfAuditorsRe
munerationExplanatory
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ifrs-full
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Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over bedrijfscombinaties.
bedrijfscombinaties
[text
block]

DisclosureOfBusinessCom
binationsExplanatory

DisclosureOfBusinessCom
binationsLineItems

DisclosureOfBusinessCom
binationsTable

DisclosureOfCashAnd
BankBalancesAtCentral
BanksExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over geldmiddelen en rekeningsaldi gebruikelijke werkwijze: IAS
geldmiddelen en rekenings bij centrale banken.
1 10 e
aldi bij centrale banken [text
block]

text block

IFRS

Gedetailleerde informatiever Schema met informatie over gegevens over bedrijfscombinaties. informatieverschaffing:
schaffing over bedrijfscom
3 B64
binaties [table]

table

Gedetailleerde informatiever Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
schaffing over bedrijfscom den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
binaties [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

informatieverschaffing: IFRS
3 Informatieverschaffing

NL

text block

Gedetailleerde informatiever
schaffing over bedrijfscom
binaties [abstract]

DisclosureOfBusinessCom
binationsAbstract

ifrs-full

IFRS

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

Referenties

De informatieverschaffing over de uitsplitsing van activa en informatieverschaffing:
verplichtingen die op een regel zijn samengevoegd in het in 11 C5
vesteringssaldo voor de overgang van proportionele consolida
tie naar vermogensmutatiemethode.

Informatie over de uitsplit
sing van activa en verplich
tingen die op een regel zijn
samengevoegd in het inves
teringssaldo, overgang van
proportionele consolidatie
naar
vermogensmutatie
methode [text block]

DisclosureOfBreakdownO text block
fAssetsAndLiabilitiesAggre
gatedIntoSingleLineInvest
mentBalanceTransition
FromProportionateConsoli
dationToEquityMethodEx
planatory

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over leningen. [Zie: leningen]
leningen [text block]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfBorrowingsEx text block
planatory
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DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesAbstract

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesExplana
tory

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesLineI
tems

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesTable

DisclosureOfChangesInAc text block
countingPoliciesAccountin
gEstimatesAndErrorsExpla
natory

DisclosureOfChangesInAc
countingPoliciesExplanato
ry

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

informatieverschaffing: IAS 8
39

informatieverschaffing: IAS 8
39

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over wijzigingen in grondslagen gebruikelijke werkwijze: IAS
wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving door de entiteit.
1 10 e
voor financiële verslaggeving
[text block]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over wijzigingen in grond informatieverschaffing: IAS 8
wijzigingen in grondslagen slagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en Grondslagen voor financiële
verslaggeving
voor financiële verslagge fouten.
ving, schattingswijzigingen
en fouten [text block]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over schattingswijzigingen.
schattingswijzigingen [table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
schattingswijzigingen [line den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over schattingswijzigingen.
schattingswijzigingen [text
block]

Informatieverschaffing over
schattingswijzigingen [ab
stract]

NL

table

text block

DisclosureOfCashFlowSta
tementExplanatory

ifrs-full

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over een kasstroomover informatieverschaffing: IAS 7
Presentatie van een kas
een
kasstroomoverzicht zicht.
[text block]
stroomoverzicht

Referenties

text block

Documentatielabel

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over geldmiddelen en kasequivalen gebruikelijke werkwijze: IAS
geldmiddelen en kasequiva ten. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]
1 10 e
lenten [text block]
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DisclosureOfCashAndCas
hEquivalentsExplanatory
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table

text block

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalExplanatory

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalLineItems

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalTable

DisclosureOfCollateralEx
planatory

DisclosureOfCommit
mentsAndContingentLiabi
litiesExplanatory

DisclosureOfCommit
mentsExplanatory

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
vergelijkende informatie op
gesteld overeenkomstig de
voorheen toegepaste GAAP
[abstract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over verbintenissen.
verbintenissen [text block]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over verbintenissen en voorwaarde gebruikelijke werkwijze: IAS
verbintenissen en voorwaar lijke verplichtingen. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [mem 1 10 e
delijke verplichtingen [text ber]]
block]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over activa en verplichtingen ge gebruikelijke werkwijze: IAS
zekerheden [text block]
bruikt als zekerheden.
1 10 e

Informatieverschaffing over Schema met informatie over categorieën van aandelenkapitaal. informatieverschaffing: IAS 1
categorieën van aandelenka
79 a
pitaal [table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
categorieën van aandelenka den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
pitaal [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over categorieën van aandelenkapi informatieverschaffing: IAS 1
79 a
categorieën van aandelenka taal. [Zie: aandelenkapitaal [member]]
pitaal [text block]

Informatieverschaffing over
categorieën van aandelenka
pitaal [abstract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over aan polishouders betaalde gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
betaalde claims en vergoe claims en vergoedingen.
dingen [text block]
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text block

text block

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalAbstract

ifrs-full

text block

Elementtype en at
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DisclosureOfClaimsAndBe
nefitsPaidExplanatory
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ifrs-full
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text block

text

text block

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPTable

DisclosureOfCompositio
nOfGroupExplanatory

DisclosureOfCompoundFi
nancialInstruments
WithMultipleEmbeddedDe
rivativesExplanatory

DisclosureOfConsolidate
dAndSeparateFinancialSta
tementsExplanatory

DisclosureOfContingentLi
abilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPLineItems

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPExplana
tory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

IFRS

De beschrijving van financiële instrumenten met een vreemd- informatieverschaffing:
en een eigen-vermogenscomponent met meerdere in het con 7 17
tract besloten derivaten waarvan de waarden onderling afhan
kelijk zijn (zoals een opeisbaar converteerbaar schuldbewijs).
[Zie: derivaten [member]; financiële instrumenten, klasse
[member]]

IFRS

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over
voorwaardelijke verplichtin
gen [abstract]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over de enkelvoudige jaar informatieverschaffing: IAS
27 Informatieverschaffing, in
de enkelvoudige jaarreke rekening.
formatieverschaffing: IFRS 12
ning [text block]
Doel

Beschrijving van samen
gestelde financiële instru
menten met meerdere in
het contract besloten deriva
ten

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de samenstelling van de groep informatieverschaffing:
de samenstelling van de (de moedermaatschappij en al haar dochterondernemingen). 12 10 a i
groep [text block]
[Zie: dochterondernemingen [member]; moedermaatschappij
[member]]

IFRS

NL

Informatieverschaffing over Schema met informatie over vergelijkende informatie opgesteld informatieverschaffing:
1 24
vergelijkende informatie op overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP.
gesteld overeenkomstig de
voorheen toegepaste GAAP
[table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
vergelijkende informatie op den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
gesteld overeenkomstig de domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
voorheen toegepaste GAAP
[line items]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing, in de eerste IFRS-jaarrekening van informatieverschaffing:
vergelijkende informatie op de entiteit, over vergelijkende informatie opgesteld overeen 1 24
gesteld overeenkomstig de komstig de voorheen toegepaste GAAP.
voorheen toegepaste GAAP
[text block]
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Informatieverschaffing over
aanhoudende betrokkenheid
bij verwijderde financiële ac
tiva [abstract]
Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over aanhoudende betrokkenheid bij informatieverschaffing: IFRS
aanhoudende betrokkenheid verwijderde financiële activa. [Zie: financiële activa]
7 42E, informatieverschaf
fing: IFRS 7 42G
bij verwijderde financiële ac
tiva [text block]

DisclosureOfContingentLi
abilitiesInBusinessCombi
nationLineItems

DisclosureOfContingentLi
abilitiesInBusinessCombi
nationTable

DisclosureOfContingentLi
abilitiesLineItems

DisclosureOfContingentLi
abilitiesTable

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsAbstract

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

table

table

Informatieverschaffing over Schema met informatie over voorwaardelijke verplichtingen.
voorwaardelijke verplichtin
gen [table]

informatieverschaffing:
37 86

IAS

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
voorwaardelijke verplichtin den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
gen [line items]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over voorwaardelijke verplichtingen in informatieverschaffing: IFRS
3 B64 j, informatieverschaf
voorwaardelijke verplichtin bedrijfscombinaties.
gen in bedrijfscombinaties
fing: IFRS 3 B67 c
[table]

NL

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
voorwaardelijke verplichtin den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
gen in bedrijfscombinatie domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
[line items]

IFRS

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over voorwaardelijke verplichtingen informatieverschaffing:
voorwaardelijke verplichtin in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen 3 B64 j
gen in bedrijfscombinatie [member]; bedrijfscombinaties [member]]
[text block]

DisclosureOfContingentLi
abilitiesInBusinessCombi
nationExplanatory

ifrs-full

text block

Informatieverschaffing over
voorwaardelijke verplichtin
gen in bedrijfscombinatie
[abstract]

IAS

DisclosureOfContingentLi
abilitiesInBusinessCombi
nationAbstract

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over voorwaardelijke verplichtingen. informatieverschaffing:
37 86
voorwaardelijke verplichtin [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]
gen [text block]
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Referenties

Informatieverschaffing over
kredietrisicoblootstelling
[abstract]
Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de kredietrisicoblootstelling. De informatieverschaffing: IFRS
kredietrisicoblootstelling
kredietrisicoblootstelling is het kredietrisico inherent aan de 7 35M - ingangsdatum
[text block]
financiële activa en leningtoezeggingen van een entiteit.
1.1.2018
Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
kredietrisicoblootstelling
den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
[line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
Informatieverschaffing over Schema met informatie over de kredietrisicoblootstelling.
kredietrisicoblootstelling [ta
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steunen van een uitgestelde
belastingvordering wanneer
het gebruik afhankelijk is
van toekomstige belastbare
winsten die groter zijn dan
de winsten die voortvloeien
uit de afwikkeling van be
lastbare tijdelijke verschillen
en de entiteit een verlies
heeft geleden in de jurisdic
tie waarop de uitgestelde be
lastingvordering betrekking
heeft

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over kosten per soort. [Zie: kosten, gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
kosten per soort [text block] per soort]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over lasten.
lasten [text block]

text

text block

text block

DisclosureOfEvidenceSup
portingRecognitionOfDe
ferredTaxAssetsDependen
tOnFutureTaxableProfit
sAndEntityHasSufferedA
LossInCurrentOrPreceding
PeriodExplanatory

DisclosureOfExpensesBy
NatureExplanatory

DisclosureOfExpensesEx
planatory

DisclosureOfExploratio
nAndEvaluationAssetsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Informatieverschaffing over De gedetailleerde informatieverschaffing over exploratie- en informatieverschaffing: IFRS
exploratie- en evaluatieactiva evaluatieactiva.
6 Informatieverschaffing
[text block]

Publicatieblad van de Europese Unie

text block

IAS

NL

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

De beschrijving van de aard van de aanwijzingen die de op informatieverschaffing:
name van een uitgestelde belastingvordering ondersteunen 12 82
wanneer: a) het gebruik van de uitgestelde belastingvordering
afhankelijk is van toekomstige belastbare winsten die groter
zijn dan de winsten die voortvloeien uit de afwikkeling van
bestaande belastbare tijdelijke verschillen; en b) de entiteit een
verlies heeft geleden in de lopende of voorgaande periode in de
belastingjurisdictie waarop de uitgestelde belastingvordering be
trekking heeft. [Zie: tijdelijke verschillen [member]; uitgestelde
belastingvordering wanneer het gebruik afhankelijk is van toe
komstige belastbare winsten die groter zijn dan de winsten die
voortvloeien uit de afwikkeling van belastbare tijdelijke ver
schillen en de entiteit een verlies heeft geleden in de jurisdictie
waarop de uitgestelde belastingvordering betrekking heeft]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over gebeurtenissen na de informatieverschaffing: IAS
10 Informatieverschaffing
gebeurtenissen na de ver verslagperiode.
slagperiode [text block]

ifrs-full

text block

DisclosureOfEventsAfter
ReportingPeriodExplanato
ry

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over operationele segmen informatieverschaffing: IFRS
8 Informatieverschaffing
de operationele segmenten ten.
van de entiteit [text block]

Label

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfEntitysRepor
tableSegmentsExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/286
29.5.2019

text

DisclosureOfFactAndExpla
nationWhyDisclosureOfIn
formationForEachBusiness
CombinationIsImpractica
ble

DisclosureOfFairValueMea
surementExplanatory

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

De verklaring van het feit en de reden waarom de informatie informatieverschaffing:
verschaffing over opbrengsten en winst (verlies) van de over 3 B64 q
genomen partij sinds de overnamedatum en de samengevoegde
entiteit alsof de overnamedatum voor alle bedrijfscombinaties
die plaatsvonden sinds het begin van de verslagperiode, niet
praktisch haalbaar is. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; op
brengsten]

IFRS
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Informatieverschaffing over
de waardering tegen reële
waarde van activa [abstract]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over de waardering tegen informatieverschaffing: IFRS
de waardering tegen reële reële waarde.
13 Informatieverschaffing
waarde [text block]

Verklaring van het feit en
verklaring van de reden
waarom informatieverschaf
fing over opbrengsten en
winst of verlies niet prak
tisch haalbaar is

Informatieverschaffing over Schema met informatie over externe kredietbeoordelingen.
externe kredietbeoordelin
gen [table]

table

DisclosureOfExternalCre
ditExposuresTable

ifrs-full

NL

voorbeeld: IFRS 7 IG24 - ver
valdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
externe kredietbeoordelin den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
gen [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

DisclosureOfExternalCre
ditExposuresLineItems

ifrs-full

text block

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over externe kredietbeoordelingen. voorbeeld: IFRS 7 IG24 - ver
valdatum 1.1.2018, voor
externe kredietbeoordelin [Zie: externe kredietbeoordelingen [member]]
gen [text block]
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

Referenties

DisclosureOfExternalCre
ditExposuresExplanatory

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over
externe kredietbeoordelin
gen [abstract]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfExternalCre
ditExposuresAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/287

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsExplana
tory

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsLineI
tems

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsTable

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityAbstract

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityExplana
tory

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityLineI
tems

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityTable

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

table

Documentatielabel

Referenties

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over
de waardering tegen reële
waarde van verplichtingen
[abstract]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de waardering tegen reële waarde informatieverschaffing:
de waardering tegen reële van eigen vermogen.
13 93
waarde van eigen vermogen
[table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de waardering tegen reële den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
waarde van eigen vermogen domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
[line items]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de waardering tegen reële informatieverschaffing:
13 93
de waardering tegen reële waarde van eigen vermogen.
waarde van eigen vermogen
[text block]

Informatieverschaffing over
de waardering tegen reële
waarde van eigen vermogen
[abstract]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de waardering tegen reële waarde informatieverschaffing:
13 93
de waardering tegen reële van activa.
waarde van activa [table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de waardering tegen reële den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
waarde van activa [line domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
items]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de waardering tegen reële informatieverschaffing:
de waardering tegen reële waarde van activa.
13 93
waarde van activa [text
block]

Label

NL

text block

table

text block

Elementtype en at
tributen

L 143/288
29.5.2019

text block

text block

DisclosureOfFairValueOfE
achInvestmentInEquityIn
strumentsDesignatedAs
MeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeExplanatory

DisclosureOfFairValueOfFi
nancialAssetsAndFinancial
LiabilitiesAndReclassificati
onExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

Informatieverschaffing over
mogelijke verschillen tussen
de boekwaarde en reële
waarde van contracten be
schreven in IFRS 7.29 b en
IFRS 7.29 c [text block]

Informatieverschaffing over
de reële waarde van beleg
gingen in eigenvermogens
instrumenten die zijn aange
wezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in de overige onder
delen van het totaalresultaat
[text block]

De informatieverschaffing over de omvang van mogelijke ver informatieverschaffing:
schillen tussen de boekwaarde en reële waarde van: a) beleg 7 30
gingen in eigenvermogensinstrumenten zonder een op een ac
tieve markt genoteerde marktprijs (of derivaten gekoppeld aan
dergelijke eigenvermogensinstrumenten) die worden gewaar
deerd tegen kostprijs omdat hun reële waarde niet op betrouw
bare wijze kan worden bepaald; en b) contracten die een dis
cretionairewinstdelingselement bevatten, indien de reële waarde
van dat element niet op betrouwbare wijze kan worden be
paald.

IFRS

De informatieverschaffing over de reële waarde van beleggin informatieverschaffing: IFRS
gen in eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn 7 11A c - ingangsdatum
aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwer 1.1.2018
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat. [Zie: beleggingen in eigenvermogensinstru
menten die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in overige
onderdelen van het totaalresultaat]

IFRS

NL

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de waardering tegen reële waarde informatieverschaffing:
de waardering tegen reële van verplichtingen.
13 93
waarde van verplichtingen
[table]

table

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesTable

ifrs-full

IFRS

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de waardering tegen reële den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
waarde van verplichtingen domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
[line items]

Referenties

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesLineI
tems

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de waardering tegen reële informatieverschaffing:
13 93
de waardering tegen reële waarde van verplichtingen.
waarde van verplichtingen
[text block]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfFairValueMea text block
surementOfLiabilitiesExpla
natory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/289

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
de reële waarde van beleg
gingen in eigenvermogens
instrumenten die zijn aange
wezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in de overige onder
delen van het totaalresultaat
[table]
Informatieverschaffing over
de reële waarde van fonds
beleggingen [abstract]

DisclosureOfFairValueOfIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meLineItems

DisclosureOfFairValueOfIn table
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meTable

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Schema met informatie over de reële waarde van beleggingen informatieverschaffing: IFRS
in eigenvermogensinstrumenten die zijn aangewezen als ge 7 11A c - ingangsdatum
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever 1.1.2018
anderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat.

NL

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de reële waarde van beleg den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
gingen in eigenvermogens domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
instrumenten die zijn aange
wezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in de overige onder
delen van het totaalresultaat
[line items]

Informatieverschaffing over
de reële waarde van beleg
gingen in eigenvermogens
instrumenten die zijn aange
wezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in de overige onder
delen van het totaalresultaat
[abstract]

DisclosureOfFairValueOfIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meAbstract

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de reële waarde van financiële gebruikelijke werkwijze: IAS
de reële waarde van financi instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]; 1 10 e
ële
instrumenten
[text gewaardeerd tegen reële waarde [member]]
block]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfFairValueOfFi text block
nancialInstrumentsExplana
tory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/290
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DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsExplanatory

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsLineItems

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsTable

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCost
Abstract

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCost
Explanatory

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostLi
neItems

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCost
Table

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

table

Documentatielabel

Referenties

IAS

De informatieverschaffing over de reële waarden die als ver informatieverschaffing:
onderstelde kostprijs worden gehanteerd in de IFRS-openings 1 30
balans voor posten van materiële vaste activa, vastgoedbeleg
gingen of immateriële activa. [Zie: materiële vaste activa; vast
goedbeleggingen; andere immateriële activa dan goodwill]

IFRS

IAS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de reële waarden van posten die informatieverschaffing:
reële waarden van posten als veronderstelde kostprijs worden gehanteerd in de eerste 1 30
die als veronderstelde kost IFRS-jaarrekening van de entiteit.
prijs worden gehanteerd [ta
ble]

IFRS

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
reële waarden van posten den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
die als veronderstelde kost domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
prijs worden gehanteerd
[line items]

Informatieverschaffing over
reële waarden van posten
die als veronderstelde kost
prijs worden gehanteerd
[text block]

Informatieverschaffing over
reële waarden van posten
die als veronderstelde kost
prijs worden gehanteerd [ab
stract]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de reële waarde van fondsbeleg informatieverschaffing:
de reële waarde van fonds gingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen.
19 142
beleggingen [table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de reële waarde van fonds den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
beleggingen [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de reële waarde van fondsbeleg informatieverschaffing:
de reële waarde van fonds gingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: 19 142
beleggingen [text block]
fondsbeleggingen [member]; toegezegdpensioenregelingen
[member]]

Label

NL

text block

table

text block

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/291

DisclosureOfFeeAndCom
missionIncomeExpenseEx
planatory

DisclosureOfFinanceCost
Explanatory

DisclosureOfFinanceInco
meExpenseExplanatory

DisclosureOfFinanceInco
meExplanatory

DisclosureOfFinanceLease
AndOperatingLeaseByLes
seeAbstract

DisclosureOfFinanceLease
AndOperatingLeaseByLes
seeExplanatory

DisclosureOfFinanceLease
AndOperatingLeaseByLes
seeLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de financieringsbaten. [Zie: fi gebruikelijke werkwijze: IAS
financieringsbaten
[text nancieringsbaten]
1 10 e
block]

text block

text block

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de financieringsbaten (kost). gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
financieringsbaten
(kost) [Zie: financieringsbaten (kost)]
[text block]

text block

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
financiële leases en operatio den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
nele leases door de lessee domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
[line items]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over financiële leases en operationele informatieverschaffing: IAS
17
31
vervaldatum
financiële leases en operatio leases door de lessee.
1.1.2019, informatieverschaf
nele leases door de lessee
[text block]
fing: IAS 17 35 - vervalda
tum 1.1.2019

NL

Informatieverschaffing over
financiële leases en operatio
nele leases door de lessee
[abstract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de financieringskosten. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
de financieringskosten [text financieringskosten]
1 10 e
block]

Referenties

text block

Documentatielabel

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over honoraria- en provisiebaten gebruikelijke werkwijze: IAS
honoraria- en provisiebaten (-lasten). [Zie: honoraria- en provisiebaten (-lasten)]
1 10 e
(-lasten) [text block]

Label

text block

Elementtype en at
tributen

L 143/292
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29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfFinanceLease
AndOperatingLeaseByLes
sorLineItems

DisclosureOfFinanceLease
AndOperatingLeaseByLes
sorTable

DisclosureOfFinancialAs
setsAbstract

DisclosureOfFinancialAs
setsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

table
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Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over financiële activa. [Zie: financiële informatieverschaffing:
financiële activa [text block] activa]
7 7

Informatieverschaffing over
financiële activa [abstract]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over financiële leases en operationele informatieverschaffing: IAS
financiële leases en operatio leases door de lessor.
17 47 a - vervaldatum
1.1.2019, informatieverschaf
nele leases door de lessor
fing: IAS 17 56 a - vervalda
[table]
tum 1.1.2019

NL

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
financiële leases en operatio den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
nele leases door de lessor domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
[line items]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over financiële leases en operationele informatieverschaffing: IAS
financiële leases en operatio leases door de lessor.
17
47
vervaldatum
1.1.2019, informatieverschaf
nele leases door de lessor
fing: IAS 17 56 - vervalda
[text block]
tum 1.1.2019

DisclosureOfFinanceLease
AndOperatingLeaseByLes
sorExplanatory

ifrs-full

text block

Informatieverschaffing over
financiële leases en operatio
nele leases door de lessor
[abstract]

DisclosureOfFinanceLease
AndOperatingLeaseByLes
sorAbstract

De
informatieverschaffing Schema met informatie over financiële leases en operationele informatieverschaffing: IAS
over financiële leases en leases door de lessee.
17 31 b - vervaldatum
operationele leases door de
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IAS 17 35 a - vervalda
lessee [table]
tum 1.1.2019

Label

ifrs-full

table

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfFinanceLease
AndOperatingLeaseByLes
seeTable

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/293

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
financiële activa die verval den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
len zijn of een waardever domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
mindering hebben onder
gaan [line items]
Informatieverschaffing over Schema met informatie over financiële activa die vervallen zijn informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die verval of een waardevermindering hebben ondergaan.
7 37 - vervaldatum 1.1.2018
len zijn of een waardever
mindering hebben onder
gaan [table]

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPastDue
OrImpairedAbstract

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPastDue
OrImpairedExplanatory

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPastDue
OrImpairedLineItems

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPastDue
OrImpairedTable

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

informatieverschaffing:
7 7

IFRS
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Informatieverschaffing over
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast [abstract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over financiële activa die vervallen informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die verval zijn of een waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: finan 7 37 - vervaldatum 1.1.2018
len zijn of een waardever ciële activa]
mindering hebben onder
gaan [text block]

Informatieverschaffing over
financiële activa die verval
len zijn of een waardever
mindering hebben onder
gaan [abstract]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over financiële activa.
financiële activa [table]

NL

text block

table

DisclosureOfFinancialAs
setsTable

ifrs-full

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
financiële activa [line items] den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

DisclosureOfFinancialAs
setsLineItems

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aange gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
voor handelsdoeleinden aan houden financiële activa. [Zie: financiële activa]
gehouden financiële activa
[text block]

Label

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfFinancialAs
setsHeldForTradingExpla
natory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/294
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAssoci
atesLineItems

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAssoci
atesTable

ifrs-full

ifrs-full

table

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de financiële activa waarop de informatieverschaffing: IFRS
financiële activa waarop de overlappingsbenadering is toegepast voor geassocieerde deel 4 39M - ingangsdatum bij
overlappingsbenadering is nemingen.
eerste toepassing van IFRS 9
toegepast voor geassocieerde
deelnemingen [table]

NL
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4 39L b - ingangsdatum bij
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rentetype [text bock]

Label

NL

text block

table

DisclosureOfFinancialIn
strumentsByTypeOfIntere
stRateLineItems

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfFinancialIn
strumentsByTypeOfIntere
stRateExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/298
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
financiële
verplichtingen den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
[line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
Informatieverschaffing over Schema met informatie over financiële verplichtingen.
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litiesLineItems

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesTable

DisclosureOfFinancial
RiskManagementExplana
tory

DisclosureOfFirstTimeA
doptionExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full
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Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de praktijken en het beleid van gebruikelijke werkwijze: IAS
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verplichtingen financiële verplichtingen]
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schaffing over financiële in menten.
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NL

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
aan tariefregulering onder den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
worpen activiteiten [line domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
items]

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationLineItems

informatieverschaffing: IFRS
14 Toelichting bij aan tarie
fregulering onderworpen acti
viteiten

ifrs-full

De informatieverschaffing over aan tariefregulering onderwor
pen activiteiten. Tariefregulering is een kader voor het vast
stellen van de prijzen die kunnen worden aangerekend aan
klanten voor goederen en diensten en dat kader is onderwor
pen aan toezicht en/of goedkeuring door een instantie voor
tariefregulering.

Informatieverschaffing over
aan tariefregulering onder
worpen activiteiten [text
block]

Referenties

DisclosureOfInformationA text block
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationExplanatory

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over
aan tariefregulering onder
worpen activiteiten [ab
stract]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/304
29.5.2019

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
bedragen opgenomen met den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
betrekking tot uitgestelde re domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
keningen in verband met
prijsregulering [line items]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over bedragen opgenomen met betrek informatieverschaffing: IFRS
bedragen opgenomen met king tot uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering. 14 Toelichting bij opge
nomen bedragen
betrekking tot uitgestelde re
keningen in verband met
prijsregulering [table]

DisclosureOfInformationA
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalancesLi
neItems

DisclosureOfInformationA table
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalances
Table

ifrs-full

ifrs-full

De informatieverschaffing over bedragen opgenomen met be informatieverschaffing: IFRS
trekking tot uitgestelde rekeningen in verband met prijsregule 14 Toelichting bij opge
ring. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering nomen bedragen
[member]]

Informatieverschaffing over
bedragen opgenomen met
betrekking tot uitgestelde re
keningen in verband met
prijsregulering [text block]

DisclosureOfInformationA text block
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalances
Explanatory

ifrs-full

IAS

Informatieverschaffing over
bedragen opgenomen met
betrekking tot uitgestelde re
keningen in verband met
prijsregulering [abstract]

informatieverschaffing:
41 46 b ii

Referenties

DisclosureOfInformationA
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalances
Abstract

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Gedetailleerde informatiever Schema met informatie over agrarische producten.
schaffing over agrarische
producten [table]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformationA table
boutAgriculturalProduce
Table

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
NL

Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/305

DisclosureOfInformationA table
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHed
geAccountingTable

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over
geconsolideerde gestructu
reerde entiteiten [abstract]

NL

Informatieverschaffing over Schema met informatie over bedragen die van invloed waren informatieverschaffing: IFRS
bedragen die van invloed op het overzicht van het totaalresultaat als gevolg van hedge 7 24C - ingangsdatum
waren op het overzicht van accounting.
1.1.2018
het totaalresultaat als gevolg
van hedge accounting [ta
ble]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
bedragen die van invloed den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
waren op het overzicht van domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
het totaalresultaat als gevolg
van hedge accounting [line
items]

DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHed
geAccountingLineItems

ifrs-full

Referenties

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over bedragen die van invloed waren informatieverschaffing: IFRS
bedragen die van invloed op het overzicht van het totaalresultaat als gevolg van hedge 7 24C - ingangsdatum
waren op het overzicht van accounting.
1.1.2018
het totaalresultaat als gevolg
van hedge accounting [text
block]

Documentatielabel

DisclosureOfInformationA text block
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHed
geAccountingExplanatory

Informatieverschaffing over
bedragen die van invloed
waren op het overzicht van
het totaalresultaat als gevolg
van hedge accounting [ab
stract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHed
geAccountingAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/306
29.5.2019

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesLineItems

DisclosureOfInformationA table
boutConsolidatedStructure
dEntitiesTable

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss
Abstract

DisclosureOfInformationA text block
boutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossEx
planatory

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossLi
neItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformationA text block
boutConsolidatedStructure
dEntitiesExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
kredietposities die zijn aan den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
gewezen als gewaardeerd te domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
[line items]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over kredietposities die zijn aange informatieverschaffing: IFRS
kredietposities die zijn aan wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 7 24G - ingangsdatum
gewezen als gewaardeerd te waardeveranderingen in winst of verlies.
1.1.2018
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
[text block]

NL

Informatieverschaffing over
kredietposities die zijn aan
gewezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
[abstract]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over geconsolideerde gestructureerde informatieverschaffing: IFRS
12 Aard van de risico's die
geconsolideerde gestructu entiteiten.
reerde entiteiten [table]
verband houden met de be
langen van een entiteit in ge
consolideerde gestructureerde
entiteiten

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
geconsolideerde gestructu den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
reerde entiteiten [line items] domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over geconsolideerde gestructureerde informatieverschaffing: IFRS
geconsolideerde gestructu entiteiten. [Zie: geconsolideerde gestructureerde entiteiten 12 Aard van de risico's die
reerde entiteiten [text block] [member]]
verband houden met de be
langen van een entiteit in ge
consolideerde gestructureerde
entiteiten

Label

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/307

Informatieverschaffing over De kwalitatieve en kwantitatieve informatieverschaffing over de informatieverschaffing:
belangen in een gestructu belangen van de entiteit in gestructureerde entiteiten, met in 12 26
reerde entiteit [text block]
begrip van maar niet beperkt tot de aard, het doel, de omvang
en de activiteiten van de gestructureerde entiteit en de wijze
waarop de gestructureerde entiteit is gefinancierd.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over managers op sleutelposities. gebruikelijke werkwijze: IAS
managers op sleutelposities [Zie: managers op sleutelposities van een entiteit of moeder 1 10 e
[text block]
maatschappij [member]]

DisclosureOfInformationA text block
boutKeyManagementPer
sonnelExplanatory

DisclosureOfInformationA text block
boutLiquidityArrange
mentsGuaranteesOrOther
CommitmentsWithThird
PartiesThatMayAffectFair
ValueOrRiskOfInterestsIn
StructuredEntitiesExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

Informatieverschaffing over
liquiditeitsovereenkomsten,
garanties of andere verbinte
nissen met derden die van
invloed kunnen zijn op de
reële waarde of het risico
van belangen in gestructu
reerde entiteiten [text block]

De informatieverschaffing over liquiditeitsovereenkomsten, ga voorbeeld: IFRS 12 B26 e
ranties of andere verbintenissen met derden die van invloed
kunnen zijn op de reële waarde of het risico van belangen van
de entiteit in gestructureerde entiteiten. [Zie: garanties [mem
ber]]

NL

IFRS

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

DisclosureOfInformationA text block
boutInterestsInStructure
dEntityExplanatory

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over werknemers.
werknemers [text block]

ifrs-full

Referenties

DisclosureOfInformationA text block
boutEmployeesExplanatory

Documentatielabel

Informatieverschaffing over Schema met informatie over kredietposities die zijn aange informatieverschaffing: IFRS
kredietposities die zijn aan wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 7 24G - ingangsdatum
1.1.2018
gewezen als gewaardeerd te van waardeveranderingen in winst of verlies.
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
[table]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformationA table
boutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossTa
ble

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/308
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de methoden, inputs en ver informatieverschaffing: IFRS
methoden, inputs en ver onderstellingen die worden gebruikt om de transactieprijs toe 15 126 c - ingangsdatum
onderstellingen die worden te wijzen in het kader van contracten met klanten [text block] 1.1.2018
gebruikt om de transactie
prijs toe te wijzen [text
block]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de methoden, inputs en ver informatieverschaffing: IFRS
methoden, inputs en ver onderstellingen die worden gebruikt om te beoordelen of een 15 126 b - ingangsdatum
onderstellingen die worden schatting van de variabele wordt beperkt.
1.1.2018
gebruikt om te beoordelen
of een schatting van de va
riabele vergoeding wordt be
perkt [text block]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de methoden, inputs en ver informatieverschaffing: IFRS
methoden, inputs en ver onderstellingen die worden gebruikt om de transactieprijs te 126 a
ingangsdatum
onderstellingen die worden bepalen in het kader van contracten met klanten.
1.1.2018
gebruikt om de transactie
prijs te bepalen [text block]

DisclosureOfInformationA text block
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAsses
singWhetherEstimateOfVa
riableConsiderationIsCon
strainedExplanatory

DisclosureOfInformationA text block
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForDetermi
ningTransactionPriceExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

IAS

DisclosureOfInformationA text block
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAlloca
tingTransactionPriceExpla
natory

Referenties

De informatieverschaffing over het looptijdprofiel van een informatieverschaffing:
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. 19 147 c
Deze omvat de gewogen gemiddelde looptijd van de brutover
plichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en kan
andere informatie omvatten over de spreiding van de momen
ten waarop vergoedingen worden betaald, zoals een verval
dagenanalyse van de betalingen van vergoedingen. [Zie: brut
overplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, ge
waardeerd tegen contante waarde]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over
het looptijdprofiel van een
brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioen
rechten [text block]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformationA text block
boutMaturityProfileOfDefi
nedBenefitObligationExpla
natory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
NL

Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/309

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de overlappingsbenadering voor informatieverschaffing: IFRS
de overlappingsbenadering geassocieerde deelnemingen.
4 39M - ingangsdatum bij
voor geassocieerde deel
eerste toepassing van IFRS 9
nemingen [text block]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de overlappingsbenadering den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
voor geassocieerde deel domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
nemingen line items]

DisclosureOfInformationA text block
boutOverlayApproachFo
rAssociatesExplanatory

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFo
rAssociatesLineItems

DisclosureOfInformationA table
boutOverlayApproachFo
rAssociatesTable

ifrs-full

ifrs-full

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de overlappingsbenadering voor informatieverschaffing: IFRS
4 39M - ingangsdatum bij
de overlappingsbenadering geassocieerde deelnemingen.
voor geassocieerde deel
eerste toepassing van IFRS 9
nemingen [table]

NL

Informatieverschaffing over
de overlappingsbenadering
voor geassocieerde deel
nemingen [abstract]

ifrs-full

Referenties

De informatieverschaffing over methoden, inputs en veronder informatieverschaffing: IFRS
stellingen die worden gebruikt voor de waardering van ver 15 126 d - ingangsdatum
plichtingen tot retour, terugbetaling en andere vergelijkbare 1.1.2018
verplichtingen in het kader van contracten met klanten.

Documentatielabel

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFo
rAssociatesAbstract

Informatieverschaffing over
methoden, inputs en ver
onderstellingen die worden
gebruikt voor de waardering
van verplichtingen tot re
tour, terugbetaling en an
dere vergelijkbare verplich
tingen [text block]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformationA text block
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForMeasu
ringObligationsForReturns
RefundsAndOtherSimilar
ObligationsExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/310
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de overlappingsbenadering den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
voor joint ventures [line domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
items]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de overlappingsbenadering voor informatieverschaffing: IFRS
de overlappingsbenadering joint ventures.
4 39M - ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9
voor joint ventures [table]

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesLineItems

DisclosureOfInformationA table
boutOverlayApproachFor
JointVenturesTable

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndConditions
OfHedgingInstruments
AndHowTheyAffectFuture
CashFlowsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL

Informatieverschaffing over
voorwaarden van afdek
kingsinstrumenten en hoe
die toekomstige kasstromen
beïnvloeden [abstract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de overlappingsbenadering voor informatieverschaffing: IFRS
de overlappingsbenadering joint ventures.
4 39M - ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9
voor joint ventures [text
block]

Referenties

DisclosureOfInformationA text block
boutOverlayApproachFor
JointVenturesExplanatory

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over
de overlappingsbenadering
voor joint ventures [ab
stract]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/311

DisclosureOfInformationA text block
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlledBy
InvestmentEntityExplanato
ry

ifrs-full

IFRS

Informatieverschaffing over
niet-geconsolideerde
ge
structureerde
entiteiten
waarover de beleggingsenti
teit zeggenschap heeft [ab
stract]

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlledBy
InvestmentEntityAbstract

ifrs-full

De informatieverschaffing over niet-geconsolideerde gestructu informatieverschaffing:
reerde entiteiten waarover een beleggingsentiteit zeggenschap 12 19F
heeft. [Zie: informatieverschaffing over beleggingsentiteiten
[text block]; niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten
[member]]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de voorwaarden van afdekkings informatieverschaffing: IFRS
voorwaarden van afdek instrumenten en hoe die toekomstige kasstromen beïnvloeden. 7 23A - ingangsdatum
kingsinstrumenten en hoe
1.1.2018
die toekomstige kasstromen
beïnvloeden [tabel]

DisclosureOfInformationA table
boutTermsAndConditions
OfHedgingInstruments
AndHowTheyAffectFuture
CashFlowsTable

ifrs-full

NL

Informatieverschaffing over
niet-geconsolideerde
ge
structureerde
entiteiten
waarover de beleggingsenti
teit zeggenschap heeft [text
block]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
voorwaarden van afdek den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
kingsinstrumenten en hoe domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
die toekomstige kasstromen
beïnvloeden [line items]

Referenties

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndConditions
OfHedgingInstruments
AndHowTheyAffectFuture
CashFlowsLineItems

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de voorwaarden van afdek informatieverschaffing: IFRS
voorwaarden van afdek kingsinstrumenten en hoe die toekomstige kasstromen beïn 7 23 A - ingangsdatum
kingsinstrumenten en hoe vloeden. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]
1.1.2018
die toekomstige kasstromen
beïnvloeden [text block]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformationA text block
boutTermsAndConditions
OfHedgingInstruments
AndHowTheyAffectFuture
CashFlowsExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/312
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
niet-geconsolideerde doch den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
terondernemingen
[line domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
items]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over niet-geconsolideerde dochter informatieverschaffing:
niet-geconsolideerde doch ondernemingen.
12 19B
terondernemingen [table]

DisclosureOfInformationA text block
boutUnconsolidatedSubsi
diariesExplanatory

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsi
diariesLineItems

DisclosureOfInformationA table
boutUnconsolidatedSubsi
diariesTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie
IFRS

IFRS

NL

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over niet-geconsolideerde dochter informatieverschaffing:
12 19 B
niet-geconsolideerde doch ondernemingen. [Zie: dochterondernemingen [member]]
terondernemingen
[text
block]

Informatieverschaffing over
niet-geconsolideerde doch
terondernemingen [abstract]

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsi
diariesAbstract

ifrs-full

IFRS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over niet-geconsolideerde gestructu informatieverschaffing:
niet-geconsolideerde
ge reerde entiteiten waarover de beleggingsentiteit zeggenschap 12 19F
structureerde
entiteiten heeft.
waarover de beleggingsenti
teit zeggenschap heeft [ta
ble]

Referenties

DisclosureOfInformationA table
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlledBy
InvestmentEntityTable

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
niet-geconsolideerde
ge den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
structureerde
entiteiten domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
waarover de beleggingsenti
teit zeggenschap heeft [line
items]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlledBy
InvestmentEntityLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/313

Informatieverschaffing over
kasstroomgenererende een
heden [abstract]

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOr
CashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
LivesAbstract

ifrs-full

table

IAS

Informatieverschaffing over
een opgenomen of terug
genomen bijzonderewaarde
verminderingsverlies voor
een individueel actief of kas
stroomgenererende eenheid
[table]

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitTa
ble

ifrs-full

NL

Schema met informatie over een individueel actief (met in informatieverschaffing:
begrip van goodwill) of een kasstroomgenererende eenheid 36 130
waarvoor een bijzonderewaardeverminderingsverlies is opge
nomen of teruggenomen.

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
een opgenomen of terug den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
genomen bijzonderewaarde domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
verminderingsverlies voor
een individueel actief of kas
stroomgenererende eenheid
[line items]

IAS

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitLi
neItems

De informatieverschaffing over een individueel actief (met in informatieverschaffing:
begrip van goodwill) of een kasstroomgenererende eenheid 36 130
waarvoor een bijzonderewaardeverminderingsverlies is opge
nomen of teruggenomen. [Zie: Goodwill; bijzonder waardever
minderingsverlies; terugneming van bijzonderewaardevermin
deringsverlies; kasstroomgenererende eenheden [member]]

ifrs-full

text block

Informatieverschaffing over
een opgenomen of terug
genomen bijzonderewaarde
verminderingsverlies voor
een individueel actief of kas
stroomgenererende eenheid
[text block]

Referenties

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitEx
planatory

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over
een opgenomen of terug
genomen bijzonderewaarde
verminderingsverlies voor
een individueel actief of kas
stroomgenererende eenheid
[abstract]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitAb
stract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/314
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOr
CashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
LivesExplanatory

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOr
CashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
LivesLineItems

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOr
CashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
LivesTable

DisclosureOfInformationS
ufficientToPermitReconcili
ationOfClassesDetermined
ForFairValueMeasurement
ToLineItemsInStatemen
tOfFinancialPositionAssets
Explanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

IAS

IFRS

Voldoende informatieverschaffing om de aansluiting mogelijk informatieverschaffing:
te maken van categorieën van activa bepaald voor waardering 13 94
tegen reële waarde met de posten in het overzicht van de
financiële positie.

Voldoende
informatiever
schaffing om een aansluiting
mogelijk te maken van cate
gorieën bepaald voor waar
dering tegen reële waarde
met de posten in het over
zicht van de financiële posi
tie, activa [text block]

IAS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over kasstroomgenererende eenheden. informatieverschaffing:
kasstroomgenererende een
36 134
heden [table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
kasstroomgenererende een den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
heden [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over kasstroomgenererende een informatieverschaffing:
kasstroomgenererende een heden. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]]
36 134
heden [text block]

Label

NL

text block

table

text block

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/315

text block

text block

text block

DisclosureOfInformationS
ufficientToPermitReconcili
ationOfClassesDetermined
ForFairValueMeasurement
ToLineItemsInStatemen
tOfFinancialPositionLiabili
tiesExplanatory

DisclosureOfInformationT
hatEnablesUsersOfFinanci
alStatementsToEvaluate
ChangesInLiabilitiesAri
singFromFinancingActivi
tiesExplanatory

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInter
pretationsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInformationS
ufficientToPermitReconcili
ationOfClassesDetermined
ForFairValueMeasurement
ToLineItemsInStatemen
tOfFinancialPositionEntity
sOwnEquityInstrumentsEx
planatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Informatieverschaffing over
de eerste toepassing van
standaarden of interpretaties
[abstract]

Informatieverschaffing die
gebruikers van jaarrekenin
gen in staat stelt om wijzi
gingen in uit financierings
activiteiten voortvloeiende
verplichtingen te evalueren
[text block]

Referenties

IFRS

IFRS

De informatieverschaffing die gebruikers van jaarrekeningen in informatieverschaffing: IAS 7
staat stelt wijzigingen in uit financieringsactiviteiten voortvloei 44A
ende verplichtingen, met inbegrip van zowel uit kasstromen
voortvloeiende wijzigingen als niet-contante wijzigingen, te
evalueren. [Zie: uit financieringsactiviteiten voortvloeiende ver
plichtingen]

Voldoende informatieverschaffing om de aansluiting mogelijk informatieverschaffing:
te maken van categorieën van verplichtingen bepaald voor 13 94
waardering tegen reële waarde met de posten in het overzicht
van de financiële positie.

De voldoende informatieverschaffing om de aansluiting moge informatieverschaffing:
lijk te maken van categorieën van eigenvermogensinstrumenten 13 94
van de entiteit bepaald voor waardering tegen reële waarde met
de posten in het overzicht van de financiële positie.

Documentatielabel

NL

Voldoende
informatiever
schaffing om een aansluiting
mogelijk te maken van cate
gorieën bepaald voor waar
dering tegen reële waarde
met de posten in het over
zicht van de financiële posi
tie, verplichtingen [text
block]

Voldoende
informatiever
schaffing om een aansluiting
mogelijk te maken van cate
gorieën bepaald voor waar
dering tegen reële waarde
met de posten in het over
zicht van de financiële posi
tie, eigenvermogensinstru
menten van de entiteit [text
block]

Label

L 143/316
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over verzekeringscontrac informatieverschaffing: IFRS
verzekeringscontracten [text ten.
4 Informatieverschaffing
block]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over verzekeringspremieopbrengsten. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
verzekeringspremieopbreng [Zie: opbrengsten]
sten [text block]

text block

text block

DisclosureOfInsurancePre
miumRevenueExplanatory

DisclosureOfInsuranceRis
kExplanatory

DisclosureOfIntangibleAs
setsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Gedetailleerde informatiever
schaffing over immateriële
activa [abstract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over het risico, niet zijnde financieel informatieverschaffing:
verzekeringsrisico
[text risico, dat door de houder van een verzekeringscontract wordt 4 39 c
block]
overgedragen aan de emittent.

IAS

DisclosureOfInsuranceCon text block
tractsExplanatory

De beschrijving van instrumenten (met inbegrip van voorwaar informatieverschaffing:
delijk uit te geven aandelen) die in de toekomst mogelijk de 33 70 c
gewone winst per aandeel zouden kunnen verwateren, maar
die niet in de berekening van de verwaterde winst per aandeel
werden opgenomen omdat deze voor de gepresenteerde peri
ode(n) winstverhogend zijn.

ifrs-full

text

NL

Beschrijving van instrumen
ten met een potentieel toe
komstig verwaterend effect
niet opgenomen in de be
rekening van verwaterde
winst per aandeel

DisclosureOfInstruments
WithPotentialFutureDiluti
veEffectNotIncludedInCal
culationOfDilutedEarnings
PerShareExplanatory

ifrs-full

table

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de eerste toepassing van standaar informatieverschaffing: IAS 8
28
de eerste toepassing van den of interpretaties.
standaarden of interpretaties
[table]

Referenties

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInter
pretationsTable

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de eerste toepassing van den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
standaarden of interpretaties domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
[line items]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInter
pretationsLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/317

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over immateriële activa die van ma informatieverschaffing:
immateriële activa van mate terieel belang zijn voor de entiteit. [Zie: immateriële activa van 38 122 b
rieel belang voor entiteit materieel belang voor entiteit]
[text block]

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityAb
stract

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityExpla
natory

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityLineI
tems

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityTable

DisclosureOfIntangibleAs
setsTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Gedetailleerde informatiever Schema met informatie over gegevens over immateriële activa. informatieverschaffing:
schaffing over immateriële
38 118
activa [table]

IAS

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

table

Informatieverschaffing over Schema met informatieverschaffing over immateriële activa die informatieverschaffing:
38 122 b
immateriële activa van mate van materieel belang zijn voor de entiteit.
rieel belang voor entiteit [ta
ble]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
immateriële activa van mate den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
rieel belang voor entiteit domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
[line items]

IAS

Gedetailleerde informatiever Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
schaffing over immateriële den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
activa [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

NL

table

text block

Informatieverschaffing over
immateriële activa van mate
rieel belang voor entiteit
[abstract]

DisclosureOfIntangibleAs
setsLineItems

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS
38 Informatieverschaffing

DisclosureOfIntangibleAs
setsExplanatory

ifrs-full

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over immateriële activa.
immateriële activa [text
block]

Referenties

text block

Documentatielabel

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over immateriële activa en goodwill. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
immateriële activa en good [Zie: immateriële activa en goodwill]
will [text block]

Label

text block

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfIntangibleAs
setsAndGoodwillExplana
tory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/318
29.5.2019

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
LifeAbstract

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
LifeExplanatory

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
LifeLineItems

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
LifeTable

DisclosureOfInterestExpen
seExplanatory

DisclosureOfInterestInco
meExpenseExplanatory

DisclosureOfInterestInco
meExplanatory

DisclosureOfInterestIn
FundsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

IAS

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over rentebaten. [Zie: rentebaten]
rentebaten [text block]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over het belang van de informatieverschaffing: IFRIC
belangen in fondsen [text entiteit in ontmantelings-, herstel- en milieusaneringsfondsen. 5 Consensus
block]

text block

text block

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over rentebaten en -lasten. [Zie: ren gebruikelijke werkwijze: IAS
rentebaten (-lasten) [text tebaten (-lasten)]
1 10 e
block]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

IAS

text block

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over rentelasten. [Zie: rentelasten]
rentelasten [text block]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over immateriële activa met een onbe informatieverschaffing:
38 122 a
immateriële activa met een perkte gebruiksduur.
onbeperkte
gebruiksduur
[table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
immateriële activa met een den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
onbeperkte
gebruiksduur domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
[line items]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over immateriële activa met een on informatieverschaffing:
immateriële activa met een beperkte gebruiksduur. [Zie: immateriële activa met een onbe 38 122 a
onbeperkte
gebruiksduur perkte gebruiksduur]
[text block]

Informatieverschaffing over
immateriële activa met een
onbeperkte
gebruiksduur
[abstract]

Label

NL

text block

table

text block

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
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L 143/319

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
belangen in niet-geconsoli
deerde gestructureerde enti
teiten [text block]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over tussentijdse financiële informatieverschaffing: IAS
34 Inhoud van een tussen
tussentijdse financiële ver verslaggeving.
tijds financieel verslag
slaggeving [text block]

DisclosureOfInterestsInUn text block
consolidatedStructuredEnti
tiesExplanatory

DisclosureOfInterimFinan
cialReportingExplanatory

DisclosureOfInternalCredit
ExposuresAbstract

DisclosureOfInternalCredit text block
ExposuresExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

IFRS

IFRS

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over interne kredietbeoordelingen. voorbeeld: IFRS 7 IG25 - ver
interne kredietbeoordelingen [Zie: interne kredietbeoordelingen [member]]
valdatum 1.1.2018, voor
[text block]
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

Informatieverschaffing over
interne kredietbeoordelingen
[abstract]

De informatieverschaffing over belangen in gestructureerde en informatieverschaffing:
titeiten die niet vallen onder zeggenschap van de entiteit (niet- 12 2 b iii
geconsolideerde gestructureerde entiteiten). [Zie: niet-geconsoli
deerde gestructureerde entiteiten [member]]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over belangen in dochteronder informatieverschaffing:
12 2 b i
belangen in dochteronder nemingen. [Zie: dochterondernemingen [member]]
nemingen [text block]

DisclosureOfInterestsIn
SubsidiariesExplanatory

ifrs-full

IFRS

NL

text block

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over belangen in andere informatieverschaffing:
belangen in andere entitei entiteiten.
12 1
ten [text block]

text block

DisclosureOfInterestsInO
therEntitiesExplanatory

ifrs-full

IFRS

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over belangen in gezamenlijke over informatieverschaffing:
belangen in gezamenlijke eenkomsten. Een gezamenlijke overeenkomst is een overeen 12 2 b ii
overeenkomsten [text block] komst waarover twee of meer partijen gezamenlijk de zeggen
schap uitoefenen.

IFRS

DisclosureOfInterestsIn
text block
JointArrangementsExplana
tory

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over belangen in geassocieerde deel informatieverschaffing:
12 2 b ii
belangen in geassocieerde nemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]
deelnemingen [text block]

Label

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInterestsInAs
sociatesExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/320
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over voorraden.
voorraden [text block]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over verplichtingen uit hoofde van gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen uit hoofde beleggingscontracten. [Zie: verplichtingen uit hoofde van be 1 10 e
van
beleggingscontracten leggingscontracten]
[text block]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over beleggingsentiteiten. Een beleg informatieverschaffing: IFRS
beleggingsentiteiten
[text gingsentiteit is een entiteit die: a) middelen verkrijgt van een of 12 Status van beleggingsenti
block]
meer beleggers om beleggingsdiensten voor deze belegger(s) te teit
verrichten; b) zich er jegens haar belegger(s) toe verbindt dat
haar zakelijke doel bestaat in het beleggen van middelen met
als enige bedoeling opbrengsten uit hoofde van waardestijgin
gen, beleggingsinkomsten of beide te realiseren; en c) de pres
taties van vrijwel al haar beleggingen waardeert en evalueert op
basis van de reële waarde.

Gedetailleerde informatiever
schaffing over vastgoedbe
leggingen [abstract]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over vastgoedbeleggingen. informatieverschaffing: IAS
vastgoedbeleggingen
[text
40 Informatieverschaffing
block]

DisclosureOfInvestment
text block
ContractsLiabilitiesExplana
tory

DisclosureOfInvestmentEn
titiesExplanatory

DisclosureOfInvestment
PropertyAbstract

DisclosureOfInvestment
PropertyExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

informatieverschaffing: IAS 2
Informatieverschaffing

NL

text block

text block

DisclosureOfInventoriesEx
planatory

ifrs-full

voorbeeld: IFRS 7 IG25 - ver
valdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

Informatieverschaffing over Schema met informatie over interne kredietbeoordelingen.
interne kredietbeoordelingen
[table]

Referenties

DisclosureOfInternalCredit table
ExposuresTable

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
interne kredietbeoordelingen den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
[line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInternalCredit
ExposuresLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/321

text block

DisclosureOfInvestments
AccountedForUsingEquity
MethodExplanatory

DisclosureOfInvestments
OtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMe
thodExplanatory

DisclosureOfIssuedCapital
Explanatory

DisclosureOfJointOperati
onsAbstract

DisclosureOfJointOperati
onsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

text block

Documentatielabel

Referenties

De informatieverschaffing over investeringen die geen investe gebruikelijke werkwijze: IAS
ringen zijn die administratief worden verwerkt volgens de ver 1 10 e
mogensmutatiemethode. [Zie: investeringen die geen investe
ringen zijn die administratief worden verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode]

De informatieverschaffing over investeringen die administratief gebruikelijke werkwijze: IAS
worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie: 1 10 e
investeringen die administratief worden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode]

IAS

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over gezamenlijke bedrijfsactiviteiten. informatieverschaffing:
12 B4 c
gezamenlijke bedrijfsactivi [Zie: gezamenlijke bedrijfsactiviteiten [member]]
teiten [text block]

Informatieverschaffing over
gezamenlijke bedrijfsactivi
teiten [abstract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over geplaatst kapitaal. [Zie: ge gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
geplaatst
kapitaal
[text plaatst kapitaal]
block]

Informatieverschaffing over
investeringen die geen inves
teringen zijn die administra
tief worden verwerkt vol
gens de vermogensmutatie
methode [text block]

Informatieverschaffing over
investeringen die administra
tief worden verwerkt vol
gens de vermogensmutatie
methode [text block]

Gedetailleerde informatiever Schema met informatie over gegevens over vastgoedbeleggin informatieverschaffing:
40 32A
schaffing over vastgoedbe gen.
leggingen [table]

Gedetailleerde informatiever Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
schaffing over vastgoedbe den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
leggingen [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Label

NL

text block

table

DisclosureOfInvestment
PropertyTable

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfInvestment
PropertyLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/322
29.5.2019

Informatieverschaffing over
joint ventures [abstract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over joint ventures. [Zie: joint ven informatieverschaffing: IAS
joint ventures [text block]
tures [member]]
27 17 b, informatieverschaf
fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 b

table

text block

DisclosureOfJointVentures
Abstract

DisclosureOfJointVentures
Explanatory

DisclosureOfJointVenture
sLineItems

DisclosureOfJointVentures
Table

DisclosureOfLeasePrepay
mentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

informatieverschaffing: IAS
27 17 b, informatieverschaf
fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 b
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Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over leasevooruitbetalingen. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
leasevooruitbetalingen [text vooruitbetalingen]
block]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over joint ventures.
joint ventures [table]

NL

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
joint ventures [line items]
den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

IFRS

ifrs-full

table

Informatieverschaffing over Schema met informatie over gezamenlijke bedrijfsactiviteiten. informatieverschaffing:
gezamenlijke bedrijfsactivi
12 B4 c
teiten [table]

Referenties

DisclosureOfJointOperati
onsTable

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
gezamenlijke bedrijfsactivi den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
teiten [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfJointOperati
onsLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/323

DisclosureOfLeasesExpla
natory

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIssu
edWithInseparableThird
partyCreditEnhancemen
tAbstract

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIssu
edWithInseparableThird
partyCreditEnhancemen
tExplanatory

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIssu
edWithInseparableThird
partyCreditEnhancementLi
neItems

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIssu
edWithInseparableThird
partyCreditEnhancement
Table

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

table

Documentatielabel

Referenties

De informatieverschaffing over verplichtingen gewaardeerd te informatieverschaffing:
gen reële waarde en uitgegeven met een onlosmakelijk verbon 13 98
den externe kredietbescherming. [Zie: verplichtingen gewaar
deerd tegen reële waarde en uitgegeven met een onlosmakelijk
verbonden externe kredietbescherming [member]

IFRS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over verplichtingen gewaardeerd tegen informatieverschaffing:
verplichtingen gewaardeerd reële waarde en uitgegeven met een onlosmakelijk verbonden 13 98
tegen reële waarde en uitge externe kredietbescherming.
geven met een onlosmake
lijk verbonden externe kre
dietbescherming [table]

IFRS

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
verplichtingen gewaardeerd den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
tegen reële waarde en uitge domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
geven met een onlosmake
lijk verbonden externe kre
dietbescherming [line items]

Informatieverschaffing over
verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde en uitge
geven met een onlosmake
lijk verbonden externe kre
dietbescherming [text block]

Informatieverschaffing over
verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde en uitge
geven met een onlosmake
lijk verbonden externe kre
dietbescherming [abstract]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over leaseovereenkomsten. informatieverschaffing: IAS
leaseovereenkomsten [text
17 Leaseovereenkomsten in
block]
de jaarrekening van lessees vervaldatum 1.1.2019, infor
matieverschaffing: IAS 17
Leaseovereenkomsten in de
jaarrekening van lessors - ver
valdatum 1.1.2019, informa
tieverschaffing: IFRS 16 Pre
sentatie
ingangsdatum
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IFRS 16 Informatiever
schaffingingangsdatum
1.1.2019

Label

NL

text block

text block

Elementtype en at
tributen

L 143/324
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
belangrijke cliënten [ab
stract]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
belangrijke cliënten [line den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

table

text block

DisclosureOfLoansAndAd
vancesToCustomersExpla
natory

DisclosureOfMajorCusto
mersAbstract

DisclosureOfMajorCusto
mersLineItems

DisclosureOfMajorCusto
mersTable

DisclosureOfMarketRiskEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over het marktrisico. [Zie: markt gebruikelijke werkwijze: IAS
marktrisico [text block]
risico [member]]
1 10 e

Informatieverschaffing over Schema met informatie over belangrijke cliënten van de enti informatieverschaffing:
teit.
8 34
belangrijke cliënten [table]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over leningen en voorschotten aan gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
leningen en voorschotten klanten. [Zie: leningen en voorschotten aan klanten]
aan klanten [text block]

NL

text block

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over leningen en voorschotten aan gebruikelijke werkwijze: IAS
leningen en voorschotten banken. [Zie: leningen en voorschotten aan banken]
1 10 e
aan banken [text block]

text block

DisclosureOfLoansAndAd
vancesToBanksExplanatory

ifrs-full

IFRS

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over het liquiditeitsrisico van ver informatieverschaffing:
het liquiditeitsrisico van ver zekeringscontracten. [Zie: liquiditeitsrisico [member]; types ver 4 39 d
zekeringscontracten
[text zekeringscontracten [member]]
block]

text block

DisclosureOfLiquidityRis
kOfInsuranceContractsEx
planatory

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over het liquiditeitsrisico. [Zie: liqui gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
liquiditeitsrisico [text block] diteitsrisico [member]]

Label

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfLiquidityRis
kExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/325

DisclosureOfMaturityAna
lysisForFinancialAssets
HeldForManagingLiquidity
RiskAbstract

DisclosureOfMaturityAna
lysisForFinancialAssets
HeldForManagingLiquidity
RiskLineItems

DisclosureOfMaturityAna
lysisForFinancialAssets
HeldForManagingLiquidity
RiskTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de looptijdanalyse voor financiële informatieverschaffing:
de looptijdanalyse voor fi activa aangehouden voor het beheer van het liquiditeitsrisico. 7 B11E
nanciële activa aangehouden
voor het beheer van het li
quiditeitsrisico [table]

IFRS

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de looptijdanalyse voor fi den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
nanciële activa aangehouden domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
voor het beheer van het li
quiditeitsrisico [line items]

Informatieverschaffing over
de looptijdanalyse voor fi
nanciële activa aangehouden
voor het beheer van het li
quiditeitsrisico [abstract]

NL

IFRS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de looptijdanalyse voor afgeleide informatieverschaffing:
een looptijdanalyse voor af financiële verplichtingen.
7 39 b
geleide financiële verplich
tingen [table]

DisclosureOfMaturityAna
lysisForDerivativeFinancial
LiabilitiesTable

ifrs-full

table

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
een looptijdanalyse voor af den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
geleide financiële verplich domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
tingen [line items]

Informatieverschaffing over
een looptijdanalyse voor af
geleide financiële verplich
tingen [abstract]

DisclosureOfMaturityAna
lysisForDerivativeFinancial
LiabilitiesLineItems

IFRS

ifrs-full

Referenties

DisclosureOfMaturityAna
lysisForDerivativeFinancial
LiabilitiesAbstract

Documentatielabel

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over het marktrisico van verzeke informatieverschaffing:
het marktrisico van verzeke ringscontracten. [Zie: marktrisico [member]; types verzeke 4 39 d
ringscontracten [text block] ringscontracten [member]]

Label

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfMarketRiskO
fInsuranceContractsExpla
natory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/326
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Informatieverschaffing over
een looptijdanalyse voor in
vorderbare financiëlelease
betalingen [text block]

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableAbstract

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableExplanato
ry

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableLineItems

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

Referenties

IFRS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de looptijdanalyse voor invorder informatieverschaffing: IFRS
16 94 - ingangsdatum
de looptijdanalyse voor in bare financiëleleasebetalingen.
1.1.2019
vorderbare financiëlelease
betalingen [table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de looptijdanalyse voor in den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
vorderbare financiëlelease domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
betalingen [line items]

De informatieverschaffing over een looptijdanalyse voor invor informatieverschaffing: IFRS
derbare financiëleleasebetalingen. Een financiële lease is een 16 94 - ingangsdatum
leaseovereenkomst die vrijwel alle aan de eigendom van een 1.1.2019
onderliggend actief verbonden risico's en voordelen overdraagt.

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de looptijdanalyse voor niet-afge informatieverschaffing:
7 39 a
een looptijdanalyse voor leide financiële verplichtingen.
niet-afgeleide financiële ver
plichtingen [table]

NL

text block

Informatieverschaffing over
een looptijdanalyse voor in
vorderbare financiëlelease
betalingen [abstract]

DisclosureOfMaturityAna table
lysisForNonderivativeFinan
cialLiabilitiesTable

ifrs-full

Documentatielabel

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
een looptijdanalyse voor den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
niet-afgeleide financiële ver domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
plichtingen [line items]

DisclosureOfMaturityAna
lysisForNonderivativeFinan
cialLiabilitiesLineItems

Informatieverschaffing over
een looptijdanalyse voor
niet-afgeleide financiële ver
plichtingen [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfMaturityAna
lysisForNonderivativeFinan
cialLiabilitiesAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/327

IFRS

text block

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsExplanatory

ifrs-full

De informatieverschaffing over een looptijdanalyse voor de informatieverschaffing:
niet-gedisconteerde uitstromen van kasmiddelen die vereist 7 42E e
zijn of kunnen zijn om de verwijderde financiële activa terug
te kopen, dan wel andere aan de verkrijger te betalen bedragen
met betrekking tot de overgedragen activa, waaruit de reste
rende contractuele looptijden van de aanhoudende betrokken
heid van de entiteit blijken. [Zie: niet-gedisconteerde kasuit
stroom vereist om de verwijderde financiële activa terug te
kopen; andere aan de verkrijger te betalen bedragen met be
trekking tot de overgedragen activa]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de looptijdanalyse van operatio informatieverschaffing: IFRS
de looptijdanalyse van ope nele-leasebetalingen.
16 97 - ingangsdatum
1.1.2019
rationele-leasebetalingen [ta
ble]

table

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfOperatingLeasePay
mentsTable

ifrs-full

NL

Informatieverschaffing over
de looptijdanalyse van nietgedisconteerde kasuitstro
men om de verwijderde fi
nanciële activa terug te ko
pen, dan wel andere aan de
verkrijger te betalen bedra
gen met betrekking tot de
overgedragen activa [text
block]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de looptijdanalyse van ope den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
rationele-leasebetalingen
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
[line items]

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfOperatingLeasePay
mentsLineItems

ifrs-full

De informatieverschaffing over een looptijdanalyse van operati informatieverschaffing: IFRS
onele-leasebetalingen. Een operationele lease is een leaseover 16 97 - ingangsdatum
eenkomst die niet nagenoeg alle aan de eigendom van een 1.1.2019
onderliggend actief verbonden risico's en voordelen overdraagt.

Informatieverschaffing over
de looptijdanalyse van ope
rationele-leasebetalingen
[text block]

text block

Referenties

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfOperatingLeasePay
mentsExplanatory

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over
de looptijdanalyse van ope
rationele-leasebetalingen
[abstract]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfOperatingLeasePay
mentsAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/328
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsAbstract

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsLineItems

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsTable

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

table

Elementtype en at
tributen
Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
de looptijdanalyse van nietgedisconteerde kasuitstro
men om de verwijderde fi
nanciële activa terug te ko
pen, dan wel andere aan de
verkrijger te betalen bedra
gen met betrekking tot de
overgedragen activa [table]

Schema met informatie over de looptijdanalyse van niet-gedis informatieverschaffing:
conteerde kasuitstromen om de verwijderde financiële activa 7 42E e
terug te kopen, dan wel andere aan de verkrijger te betalen
bedragen met betrekking tot de overgedragen activa.

IFRS

NL

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de looptijdanalyse van niet- den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
gedisconteerde kasuitstro domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
men om de verwijderde fi
nanciële activa terug te ko
pen, dan wel andere aan de
verkrijger te betalen bedra
gen met betrekking tot de
overgedragen activa [line
items]

Informatieverschaffing over
de looptijdanalyse van nietgedisconteerde kasuitstro
men om de verwijderde fi
nanciële activa terug te ko
pen, dan wel andere aan de
verkrijger te betalen bedra
gen met betrekking tot de
overgedragen activa [ab
stract]

Label

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/329

table

text block

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsLineI
tems

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsTable

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromIn
suranceContractsExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De informatieverschaffing die de gebruikers van de jaarreke informatieverschaffing:
ning in staat stelt de aard en omvang van risico's te beoordelen 7 31
die voortvloeien uit financiële instrumenten waaraan de entiteit
wordt blootgesteld. [Zie: financiële instrumenten, klasse [mem
ber]]

Documentatielabel

IFRS

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing om de aard en omvang te beoor informatieverschaffing:
de aard en omvang van risi delen van risico's die voortvloeien uit verzekeringscontracten. 4 38
co's die voortvloeien uit ver [Zie: types verzekeringscontracten [member]
zekeringscontracten
[text
block]

IFRS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de aard en omvang van risico's informatieverschaffing: IFRS
de aard en omvang van risi die voortvloeien uit financiële instrumenten.
7 33, informatieverschaffing:
co's die voortvloeien uit fi
IFRS 7 34
nanciële instrumenten [ta
ble]

NL

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de aard en omvang van risi den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
co's die voortvloeien uit fi domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
nanciële instrumenten [line
items]

Informatieverschaffing over
de aard en omvang van risi
co's die voortvloeien uit fi
nanciële instrumenten [text
block]

DisclosureOfNatureAndEx text block
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsExplana
tory

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over
de aard en omvang van risi
co's die voortvloeien uit fi
nanciële instrumenten [ab
stract]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/330
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Referenties

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over een nettoverplichting (actief) uit informatieverschaffing:
een nettoverplichting (actief) hoofde van toegezegde pensioenrechten. [Zie: nettoverplichting 19 140 a
uit hoofde van toegezegde uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]
pensioenrechten [text block]

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetExplana
tory

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetLineItems

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

text block

Informatieverschaffing over
een nettoverplichting (actief)
uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten [abstract]

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

IAS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de nettoverplichting (actief) uit informatieverschaffing:
de nettoverplichting (actief) hoofde van toegezegde pensioenrechten.
19 140 a
uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten [table]

IAS

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de nettoverplichting (actief) den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
uit hoofde van toegezegde domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
pensioenrechten [line items]

IAS

NL

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over aan deelnemers toe te rekenen gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
aan deelnemers toe te reke intrinsieke waarde
nen intrinsieke waarde [text
block]

text block

DisclosureOfNetAssetValu
eAttributableToUnithol
dersExplanatory

De beschrijving van de aard van de potentiële fiscale gevolgen informatieverschaffing:
die zouden voortvloeien uit de betaling van dividenden aan de 12 82A
aandeelhouders van de entiteit in jurisdicties zoals die jurisdic
ties waar winstbelastingen zijn verschuldigd tegen een hoger of
lager tarief indien de nettowinst, of waar ingehouden winsten
geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd als dividend aan aan
deelhouders van de entiteit, of indien winstbelastingen restitu
eerbaar of verschuldigd zijn indien de nettowinst of ingehou
den winsten geheel of gedeeltelijk als dividend worden uit
gekeerd aan aandeelhouders van de entiteit. [Zie: ingehouden
winsten]

Documentatielabel

ifrs-full

Beschrijving van de aard van
potentiële fiscale gevolgen
die zouden voortvloeien uit
de betaling van dividenden

Label

text

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfNatureOfPo
tentialIncomeTaxConse
quencesThatWouldResult
FromPaymentOfDividend
Explanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/331

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsLineItems

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsTable

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPeri
odAbstract

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPeri
odExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

table

Referenties

De informatieverschaffing over de netto- en brutobedragen en gebruikelijke werkwijze: IFRS
het aandeel van de herverzekeraar voor bedragen die voort 4 Informatieverschaffing
vloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscon
tracten [member]

Documentatielabel

Informatieverschaffing over
gebeurtenissen die niet lei
den tot aanpassing van de
jaarrekening na verslagperi
ode [text block]

Informatie over gebeurtenis
sen die niet leiden tot aan
passing van de jaarrekening
na verslagperiode [abstract]
De informatieverschaffing over gebeurtenissen die niet leiden informatieverschaffing:
tot aanpassing van de jaarrekening na de verslagperiode. [Zie: 10 21
gebeurtenissen die niet leiden tot aanpassing van de jaarreke
ning na verslagperiode [member]]

IAS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de netto- en brutobedragen en het gebruikelijke werkwijze: IFRS
het netto-, bruto- en herver aandeel van de herverzekeraar voor bedragen die voortvloeien 4 Informatieverschaffing
zekeraarsaandeel voor be uit verzekeringscontracten.
dragen die voortvloeien uit
verzekeringscontracten [ta
ble]

NL

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
het netto-, bruto- en herver den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
zekeraarsaandeel voor be domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
dragen die voortvloeien uit
verzekeringscontracten [line
items]

Informatieverschaffing over
netto-, bruto- en herverzeke
raarsaandeel voor bedragen
die voortvloeien uit verzeke
ringscontracten [text block]

text block

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsExplanatory

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over
het netto-, bruto- en herver
zekeraarsaandeel voor be
dragen die voortvloeien uit
verzekeringscontracten [ab
stract]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/332
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

text block

text block

DisclosureOfNoncurren
tAssetsHeldForSaleAndDis
continuedOperationsExpla
natory

DisclosureOfNoncurren
tAssetsOrDisposalGroups
ClassifiedAsHeldForSaleEx
planatory

DisclosureOfNotesAndO
therExplanatoryInformatio
nExplanatory

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageExercise
PricesOfOtherEquityInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

text block

De informatieverschaffing over vaste activa of groepen activa gebruikelijke werkwijze: IAS
die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehou 1 10 e
den voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen activa die
worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over het aantal en de gewogen ge gebruikelijke werkwijze: IFRS
het aantal en de gewogen middelde uitoefenprijzen van andere eigenvermogensinstru 2 45
gemiddelde uitoefenprijzen menten (d.w.z. die geen aandelenopties zijn).
van andere eigenvermogens
instrumenten [text block]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de toelichting en andere toe informatieverschaffing: IAS 1
10 e
toelichting en andere toe lichtingen als onderdeel van een volledige jaarrekening.
lichtingen [text block]

Informatieverschaffing over
vaste activa of groepen ac
tiva die worden afgestoten
en die zijn geclassificeerd
als aangehouden voor ver
koop [text block]

NL

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over vaste activa aangehou informatieverschaffing: IFRS
vaste activa aangehouden den voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten.
5 Presentatie en informatie
verschaffing
voor verkoop en beëindigde
bedrijfsactiviteiten
[text
block]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over belangen zonder zeggenschap. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
belangen zonder zeggen [Zie: belangen zonder zeggenschap]
schap [text block]

IAS

text block

DisclosureOfNoncontrol
lingInterestsExplanatory

Referenties

Informatie over gebeurtenis Schema met informatie over gebeurtenissen die niet leiden tot informatieverschaffing:
10 21
sen die niet leiden tot aan aanpassing van de jaarrekening na verslagperiode.
passing van de jaarrekening
na verslagperiode [table]

ifrs-full

Documentatielabel

Informatie over gebeurtenis Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
sen die niet leiden tot aan den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
passing van de jaarrekening domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
na
verslagperiode
[line
items]

Label

table

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPeri
odTable

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPeri
odLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/333

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageExercise
PricesOfShareOptionsEx
planatory

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLife
OfOutstandingShareOpti
onsAbstract

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLife
OfOutstandingShareOpti
onsExplanatory

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLife
OfOutstandingShareOpti
onsLineItems

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLife
OfOutstandingShareOpti
onsTable

DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalAbstract

DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

text block

Documentatielabel

Referenties

IFRS

IFRS

IFRS

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing die gebruikers van de jaarrekening in informatieverschaffing: IAS 1
de doelstellingen, het beleid staat stelt de doelstellingen, het beleid en de procedures van de 134
en de procedures op het ge entiteit op het gebied van kapitaalbeheer te beoordelen.
bied van kapitaalbeheer [text
block]

Informatieverschaffing over
de doelstellingen, het beleid
en de procedures op het ge
bied van kapitaalbeheer [ab
stract]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over het aantal en de gewogen gemid informatieverschaffing:
het aantal en de gewogen delde resterende looptijd van uitstaande aandelenopties.
2 45 d
gemiddelde resterende loop
tijd van uitstaande aandelen
opties [table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
het aantal en de gewogen den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
gemiddelde resterende loop domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
tijd van uitstaande aandelen
opties [line items]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over het aantal en de gewogen ge informatieverschaffing:
het aantal en de gewogen middelde resterende looptijd van uitstaande aandelenopties. 2 45 d
gemiddelde resterende loop [Zie: gewogen gemiddelde [member]]
tijd van uitstaande aandelen
opties [text block]

Informatieverschaffing over
het aantal en de gewogen
gemiddelde resterende loop
tijd van uitstaande aandelen
opties [abstract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over het aantal en de gewogen ge informatieverschaffing:
het aantal en de gewogen middelde uitoefenprijzen van aandelenopties. [Zie: gewogen 2 45 b
gemiddelde uitoefenprijzen gemiddelde [member]]
van aandelenopties [text
block]

Label

NL

table

text block

text block

Elementtype en at
tributen

L 143/334
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29.5.2019

Informatieverschaffing over
de saldering van financiële
activa [abstract]
Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de saldering van financiële ac
de saldering van financiële tiva en financiële verplichtingen. [Zie: financiële activa; finan
activa en financiële verplich ciële verplichtingen]
tingen [text block]

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsAbstract

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsAndFinanci
alLiabilitiesExplanatory

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsExplanatory

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsLineItems

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsTable

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesAbstract

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

table

IFRS

IFRS

IFRS
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Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de saldering van financiële ver informatieverschaffing:
de saldering van financiële plichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]
7 13C
verplichtingen [text block]

Informatieverschaffing over
de saldering van financiële
verplichtingen [abstract]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de saldering van financiële activa. informatieverschaffing:
de saldering van financiële
7 13C
activa [table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de saldering van financiële den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
activa [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de saldering van financiële ac informatieverschaffing:
de saldering van financiële tiva. [Zie: financiële activa]
7 13C
activa [text block]

informatieverschaffing: IFRS
7 Saldering van financiële ac
tiva en financiële verplichtin
gen

NL

text block

text block

Referenties

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de doelstellingen, het beleid en de informatieverschaffing: IAS 1
136
de doelstellingen, het beleid procedures op het gebied van kapitaalbeheer.
en de procedures op het ge
bied van kapitaalbeheer [ta
ble]

DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalTable

table

Documentatielabel

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de doelstellingen, het beleid den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
en de procedures op het ge domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
bied van kapitaalbeheer [line
items]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/335

table

text block

text block

DisclosureOfOperatingSeg
mentsLineItems

DisclosureOfOperatingSeg
mentsTable

DisclosureOfOtherAssets
Explanatory

DisclosureOfOtherCurren
tAssetsExplanatory

DisclosureOfOtherCurrent
LiabilitiesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

informatieverschaffing:
8 23

IFRS
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Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over andere kortlopende verplichtin gebruikelijke werkwijze: IAS
andere kortlopende verplich gen. [Zie: andere kortlopende verplichtingen]
1 10 e
tingen [text block]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over andere vlottende activa. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
andere vlottende activa [text andere vlottende activa]
1 10 e
block]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over andere activa. [Zie: andere ac gebruikelijke werkwijze: IAS
andere activa [text block]
tiva]
1 10 e

Informatieverschaffing over Schema met informatie over operationele segmenten.
operationele segmenten [ta
ble]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
operationele segmenten [line den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over operationele segmenten. [Zie: informatieverschaffing:
operationele
segmenten operationele segmenten [member]]
8 23
[text block]

NL

text block

text block

DisclosureOfOperatingSeg
mentsExplanatory

ifrs-full

Informatieverschaffing over
operationele segmenten [ab
stract]

DisclosureOfOperatingSeg
mentsAbstract

ifrs-full

IFRS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de saldering van financiële ver informatieverschaffing:
7 13C
de saldering van financiële plichtingen.
verplichtingen [table]

table

Referenties

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesTable

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de saldering van financiële den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
verplichtingen [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesLineI
tems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/336
29.5.2019

text block

text block

DisclosureOfOtherProvisi
onsAbstract

DisclosureOfOtherProvisi
onsContingentLiabilitie
sAndContingentAssetsEx
planatory

DisclosureOfOtherProvisi
onsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS
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Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over andere voorzieningen. [Zie: an informatieverschaffing:
37 84
andere voorzieningen [text dere voorzieningen]
block]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over andere voorzieningen, informatieverschaffing: IAS
37 Informatieverschaffing
andere voorzieningen, voor voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa.
waardelijke verplichtingen
en voorwaardelijke activa
[text block]

Informatieverschaffing over
andere voorzieningen [ab
stract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over andere exploitatiebaten. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
andere exploitatiebaten [text andere exploitatiebaten (-lasten)]
1 10 e
block]

text block

DisclosureOfOtherOpera
tingIncomeExplanatory

ifrs-full

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over andere exploitatiebaten of -las gebruikelijke werkwijze: IAS
andere exploitatiebaten (-las ten. [Zie: andere exploitatiebaten (-lasten)]
1 10 e
ten) [text block]

NL

text block

DisclosureOfOtherOpera
tingIncomeExpenseExpla
natory

ifrs-full

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over andere exploitatielasten. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
andere exploitatielasten [text andere exploitatiebaten (-lasten)]
block]

text block

DisclosureOfOtherOpera
tingExpenseExplanatory

ifrs-full

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over andere langlopende verplichtin gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
andere langlopende ver gen. [Zie: andere langlopende verplichtingen]
plichtingen [text block]

DisclosureOfOtherNoncur
rentLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

text block

DisclosureOfOtherNoncur
rentAssetsExplanatory

ifrs-full

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over andere vaste activa. [Zie: andere gebruikelijke werkwijze: IAS
andere vaste activa [text vast activa]
1 10 e
block]

Referenties

text block

Documentatielabel

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over andere verplichtingen. [Zie: an gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
andere verplichtingen [text dere verplichtingen]
block]

Label

text block

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfOtherLiabili
tiesExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/337

Informatieverschaffing over
prestatieverplichtingen [ab
stract]
Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over prestatieverplichtingen uit informatieverschaffing: IFRS
prestatieverplichtingen [text hoofde van contracten met klanten. [Zie: prestatieverplichtin 15 119 - ingangsdatum
block]
gen [member]]
1.1.2018

Informatieverschaffing over
producten en diensten [ab
stract]
Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de producten en diensten van informatieverschaffing:
producten en diensten [text de entiteit. [Zie: producten en diensten [member]]
8 32
block]

DisclosureOfPerformance
ObligationsExplanatory

DisclosureOfPerformance
ObligationsLineItems

DisclosureOfPerformance
ObligationsTable

DisclosureOfPrepayments
AndOtherAssetsExplanato
ry

DisclosureOfProductsAnd
ServicesAbstract

DisclosureOfProductsAnd
ServicesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

text block

IFRS

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over vooruitbetalingen en andere ac gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
vooruitbetalingen en andere tiva. [Zie: andere activa; vooruitbetalingen]
activa [text block]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over prestatieverplichtingen uit hoofde informatieverschaffing: IFRS
15 119 - ingangsdatum
prestatieverplichtingen [ta van contracten met klanten.
ble]
1.1.2018

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
prestatieverplichtingen [line den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
items]

NL

table

text block

IAS

DisclosureOfPerformance
ObligationsAbstract

informatieverschaffing:
37 84

ifrs-full

table

Informatieverschaffing over Schema met informatie over andere voorzieningen.
andere voorzieningen [table]

Referenties

DisclosureOfOtherProvisi
onsTable

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
andere voorzieningen [line den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfOtherProvisi
onsLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/338
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29.5.2019

Referenties

Gedetailleerde informatiever
schaffing over materiële
vaste activa [abstract]
Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over materiële vaste activa. informatieverschaffing: IAS
materiële vaste activa [text
16 Informatieverschaffing
block]

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentAbstract

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentExplanato
ry

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentLineItems

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentTable

DisclosureOfProvisionMa
trixAbstract

DisclosureOfProvisionMa
trixExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

table

voorbeeld: IFRS 7 35N - in
gangsdatum 1.1.2018

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de voorzieningenmatrix.
de
voorzieningenmatrix
[text block]

Informatieverschaffing over
de voorzieningenmatrix [ab
stract]

Gedetailleerde informatiever Schema met informatie over gegevens over materiële vaste informatieverschaffing:
16 73
schaffing over materiële activa.
vaste activa [table]

Gedetailleerde informatiever Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
schaffing over materiële den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
vaste activa [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over winst (verlies) uit operationele gebruikelijke werkwijze: IAS
winst (verlies) uit operatio activiteiten. [Zie: winst (verlies) uit operationele activiteiten]
1 10 e
nele activiteiten [text block]

NL

text block

text block

DisclosureOfProfitLoss
FromOperatingActivities
Explanatory

IFRS

ifrs-full

Informatieverschaffing over Schema met informatie over producten en diensten van de informatieverschaffing:
producten en diensten [ta entiteit.
8 32
ble]

DisclosureOfProductsAnd
ServicesTable

table

Documentatielabel

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
producten en diensten [line den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfProductsAnd
ServicesLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/339

Documentatielabel

Referenties

Kwantitatieve informatiever
schaffing over activa met ge
bruiksrecht [abstract]

Kwantitatieve informatiever De kwantitatieve informatieverschaffing over activa met ge informatieverschaffing: IFRS
schaffing over activa met ge bruiksrecht. [Zie: activa met gebruiksrecht]
16 53 - ingangsdatum
1.1.2019
bruiksrecht [text block]

text block

DisclosureOfProvisionsEx
planatory

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutLease
sForLesseeAbstract

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutLease
sForLessorAbstract

DisclosureOfQuantitati
veInformationAbout
RightofuseAssetsAbstract

DisclosureOfQuantitati
text block
veInformationAbout
RightofuseAssetsExplanato
ry

DisclosureOfQuantitati
veInformationAbout
RightofuseAssetsLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full
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Kwantitatieve informatiever Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
schaffing over activa met ge den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
bruiksrecht [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Kwantitatieve informatiever
schaffing over leaseovereen
komsten voor de lessor [ab
stract]

NL

Kwantitatieve informatiever
schaffing over leaseovereen
komsten voor de lessee [ab
stract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over voorzieningen. [Zie: voorzie gebruikelijke werkwijze: IAS
ningen]
1 10 e
voorzieningen [text block]

voorbeeld: IFRS 7 35N - in
gangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de voorzieningenmatrix.
de voorzieningenmatrix [ta
ble]

table

DisclosureOfProvisionMa
trixTable

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de
voorzieningenmatrix den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
[line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfProvisionMa
trixLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/340
29.5.2019

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de bandbreedte van uit den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
oefenprijzen van uitstaande domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
aandelenopties [line items]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de bandbreedte van uitoefenprij informatieverschaffing:
de bandbreedte van uit zen van uitstaande aandelenopties.
2 45 d
oefenprijzen van uitstaande
aandelenopties [table]

Informatieverschaffing over
de rangorde en bedragen
van potentiële verliezen in
gestructureerde
entiteiten
die worden gedragen door
partijen waarvan de belan
gen van lagere rangorde
zijn dan de belangen van
de entiteit [text block]

table

text block

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsLineItems

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsTable

DisclosureOfRankingAn
dAmountsOfPotentialLos
sesInStructuredEntitiesBor
neByPartiesWhoseInterests
RankLowerThanEntitysIn
terestsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

IFRS

IFRS

NL

De informatieverschaffing over de rangorde en bedragen van voorbeeld: IFRS 12 B26 d
potentiële verliezen in gestructureerde entiteiten die worden
gedragen door partijen waarvan de belangen van lagere rang
orde zijn dan de belangen van de entiteit in de gestructureerde
entiteiten.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de bandbreedte van uitoefen informatieverschaffing:
2 45 d
de bandbreedte van uit prijzen voor uitstaande aandelenopties.
oefenprijzen van uitstaande
aandelenopties [text block]

informatieverschaffing: IFRS
16 53 - ingangsdatum
1.1.2019

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsExplanatory

Informatieverschaffing over
de bandbreedte van uit
oefenprijzen van uitstaande
aandelenopties [abstract]

Kwantitatieve informatiever Schema met informatie over activa met gebruiksrecht.
schaffing over activa met ge
bruiksrecht [table]

ifrs-full

table

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsAbstract

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

DisclosureOfQuantitati
veInformationAbout
RightofuseAssetsTable

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
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Informatieverschaffing over Schema met informatie over de herclassificatie van financiële informatieverschaffing: IFRS
7 12 B - ingangsdatum
de herclassificatie van finan activa.
ciële activa [table]
1.1.2018

DisclosureOfReclassificatio table
nOfFinancialAssetsTable

DisclosureOfReclassificatio text block
nOfFinancialInstruments
Explanatory

DisclosureOfReclassificati
onsOrChangesInPresentati
onAbstract

DisclosureOfReclassificati
onsOrChangesInPresentati
onExplanatory

DisclosureOfReclassificati
onsOrChangesInPresentati
onLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
herclassificaties of wijzigin den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
gen in de presentatie [line domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
items]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over herclassificaties of wijzigingen informatieverschaffing: IAS 1
herclassificaties of wijzigin in de presentatie van posten in de jaarrekening.
41
gen in de presentatie [text
block]

Informatieverschaffing over
herclassificaties of wijzigin
gen in de presentatie [ab
stract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de herclassificatie van financiële gebruikelijke werkwijze: IAS
de herclassificatie van finan instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]] 1 10 e
ciële instrumenten [text
block]

NL

text block

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de herclassificatie van finan den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
ciële activa [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de herclassificatie van financiële informatieverschaffing: IFRS
de herclassificatie van finan activa. [Zie: financiële activa]
7 12 B - ingangsdatum
ciële activa [text block]
1.1.2018

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsLineI
tems

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

DisclosureOfReclassificatio text block
nOfFinancialAssetsExplana
tory

Informatieverschaffing over
de herclassificatie van finan
ciële activa [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/342
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29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
financiële leases opgenomen den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
als activa door de lessee domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
[line items]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over activa opgenomen door de lessee informatieverschaffing: IAS
financiële leases opgenomen uit hoofde van een financiële lease.
17 31 a - vervaldatum
1.1.2019
als activa door de lessee [ta
ble]

DisclosureOfRecognisedFi
nanceLeaseAsAssetsByLes
seeLineItems

DisclosureOfRecognisedFi
nanceLeaseAsAssetsByLes
seeTable

DisclosureOfRecognisedRe text block
venueFromConstruction
ContractsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full
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de gevoeligheid voor ver voor verzekeringsrisico.
4 39 c i
zekeringsrisico [text block]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de gevoeligheidsanalyse voor ac informatieverschaffing:
19 145
de
gevoeligheidsanalyse tuariële veronderstellingen.
voor actuariële veronderstel
lingen [table]

SIC

IFRS

IAS

NL

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de
gevoeligheidsanalyse den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
voor actuariële veronderstel domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
lingen [line items]

Informatieverschaffing over
de
gevoeligheidsanalyse
voor actuariële veronderstel
lingen [text block]

De informatieverschaffing over de gevoeligheidsanalyse voor informatieverschaffing:
belangrijke actuariële veronderstellingen gebruikt om de con 19 145
tante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: actuariële veronderstel
lingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde]

ifrs-full

text block

DisclosureOfSensitivityA
nalysisForActuarialAs
sumptionsExplanatory

Informatieverschaffing over
de
gevoeligheidsanalyse
voor actuariële veronderstel
lingen [abstract]

ifrs-full

informatieverschaffing:
8 34

Referenties

DisclosureOfSensitivityA
nalysisForActuarialAs
sumptionsAbstract

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over belangrijke cliënten.
belangrijke cliënten [text
block]
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text block

DisclosureOfSharebased
PaymentArrangementsEx
planatory

DisclosureOfShareCapital text block
ReservesAndOtherEquityIn
terestExplanatory

DisclosureOfSignificantAd
justmentsToValuationOb
tainedExplanatory

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesAb
stract

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Documentatielabel

Referenties

IFRS

SIC

De informatieverschaffing over de aansluiting tussen de ver informatieverschaffing:
kregen waardering voor een vastgoedbelegging en de aange 40 77
paste waardering opgenomen in de jaarrekening, met inbegrip
van het samengevoegde bedrag van eventuele opgenomen
leaseverplichtingen die opnieuw zijn toegevoegd en enige an
dere belangrijke aanpassingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

IAS

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over geassocieerde deelnemingen. informatieverschaffing: IAS
geassocieerde deelnemingen [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]
27 17 b, informatieverschaf
[text block]
fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 d

Informatieverschaffing over
geassocieerde deelnemingen
[abstract]

Informatieverschaffing over
belangrijke
aanpassingen
aan een verkregen waarde
ring [text block]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over aandelenkapitaal, re informatieverschaffing: IAS 1
79
aandelenkapitaal,
reserves serves en andere aandelenbelangen.
en andere aandelenbelangen
[text block]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over op aandelen geba informatieverschaffing:
2 44
op aandelen gebaseerde be seerde betalingsovereenkomsten.
talingsovereenkomsten [text
block]

Gedetailleerde informatiever Schema met informatie over dienstverlening uit hoofde van informatieverschaffing:
29 6
schaffing over dienstver concessieovereenkomsten.
lening uit hoofde van con
cessieovereenkomsten [ta
ble]

Gedetailleerde informatiever Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
schaffing over dienstver den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
lening uit hoofde van con domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
cessieovereenkomsten [line
items]
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text block
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tributen
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DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesEx
planatory

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesLi
neItems

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesTa
ble

DisclosureOfSignificantJud text block
gementsAndAssumptions
MadeInRelationToInterest
sInOtherEntitiesExplanato
ry

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

Documentatielabel

Referenties

informatieverschaffing: IAS
27 17 b, informatieverschaf
fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 d

IFRS

informatieverschaffing: IAS
27 17 b, informatieverschaf
fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 a

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over belangrijke oordelen en ver informatieverschaffing:
belangrijke oordelen en ver onderstellingen met betrekking tot belangen in andere entitei 12 7
onderstellingen met betrek ten.
king tot belangen in andere
entiteiten [text block]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over dochterondernemingen.
dochterondernemingen [ta
ble]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
dochterondernemingen [line den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over dochterondernemingen. [Zie: informatieverschaffing: IAS
dochterondernemingen [text dochterondernemingen [member]]
27 17 b, informatieverschaf
block]
fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 a

Informatieverschaffing over
dochterondernemingen [ab
stract]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over geassocieerde deelnemingen.
geassocieerde deelnemingen
[table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
geassocieerde deelnemingen den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
[line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
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DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesAb
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DisclosureOfSignificantIn
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DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityAbstract

ifrs-full

table

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneem
bare inputs gebruikt bij de
waardering
tegen
reële
waarde van eigen vermogen
[abstract]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over significante niet-waarneembare informatieverschaffing:
significante niet-waarneem inputs gebruikt bij de waardering tegen reële waarde van activa. 13 93 d
bare inputs gebruikt bij de
waardering
tegen
reële
waarde van activa [table]

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsTable

ifrs-full

NL

IFRS

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
significante niet-waarneem den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
bare inputs gebruikt bij de domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
waardering
tegen
reële
waarde van activa [line
items]

IFRS

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsLineItems

De informatieverschaffing over significante inputs waarvoor informatieverschaffing:
geen marktgegevens beschikbaar zijn en die zijn ontwikkeld 13 93 d
met behulp van de beste informatie die beschikbaar is over
de veronderstellingen waarvan marktdeelnemers bij het waar
deren van de reële waarde van activa zouden uitgaan.

ifrs-full

text block

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneem
bare inputs gebruikt bij de
waardering
tegen
reële
waarde van activa [text
block]

Referenties

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsExplanatory

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneem
bare inputs gebruikt bij de
waardering
tegen
reële
waarde van activa [abstract]
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tributen
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FairValueMeasurementO
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DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityExplanatory

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityLineItems

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityTable

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesAbstract

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

De informatieverschaffing over significante inputs waarvoor informatieverschaffing:
geen marktgegevens beschikbaar zijn en die zijn ontwikkeld 13 93 d
met behulp van de beste informatie die beschikbaar is over
de veronderstellingen waarvan marktdeelnemers bij het waar
deren van de reële waarde van eigenvermogensinstrumenten
van de entiteit zouden uitgaan. [Zie: eigenvermogensinstru
menten van een entiteit [member]]

Documentatielabel

IFRS

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneem
bare inputs gebruikt bij de
waardering
tegen
reële
waarde van verplichtingen
[text block]

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneem
bare inputs gebruikt bij de
waardering
tegen
reële
waarde van verplichtingen
[abstract]

De informatieverschaffing over significante inputs waarvoor informatieverschaffing:
geen marktgegevens beschikbaar zijn en die zijn ontwikkeld 13 93 d
met behulp van de beste informatie die beschikbaar is over
de veronderstellingen waarvan marktdeelnemers bij het waar
deren van de reële waarde van verplichtingen zouden uitgaan.

Informatieverschaffing over Schema met informatie over significante niet-waarneembare informatieverschaffing:
significante niet-waarneem inputs gebruikt bij de waardering tegen reële waarde van eigen 13 93 d
bare inputs gebruikt bij de vermogen.
waardering
tegen
reële
waarde van eigen vermogen
[table]

IFRS

IFRS

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
significante niet-waarneem den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
bare inputs gebruikt bij de domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
waardering
tegen
reële
waarde van eigen vermogen
[line items]

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneem
bare inputs gebruikt bij de
waardering
tegen
reële
waarde van eigen vermogen
[text block]
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tributen
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Informatieverschaffing over
tijdelijk verschil, niet-gecom
penseerde fiscaal verreken
bare verliezen en on
gebruikte fiscaal verreken
bare tegoeden [abstract]
Informatieverschaffing over
tijdelijk verschil, niet-gecom
penseerde fiscaal verreken
bare verliezen en on
gebruikte fiscaal verreken
bare tegoeden [text block]

DisclosureOfSummaryOf
SignificantAccountingPoli
ciesExplanatory

DisclosureOfTaxReceiva
blesAndPayablesExplanato
ry

DisclosureOfTemporary
DifferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsAb
stract

text block
DisclosureOfTemporary
DifferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

De informatieverschaffing over elk type tijdelijk verschil, niet- informatieverschaffing:
gecompenseerde fiscaal verrekenbare verliezen en ongebruikte 12 81 g
fiscaal verrekenbare tegoeden. [Zie: ongebruikte fiscaal ver
rekenbare tegoeden [member]; niet-gecompenseerde fiscaal ver
rekenbare verliezen [member]; tijdelijke verschillen [member]]

IAS

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over belastingvorderingen en -schul gebruikelijke werkwijze: IAS
belastingvorderingen
en den.
1 10 e
-schulden [text block]

Informatieverschaffing over De volledige informatieverschaffing over de belangrijke gehan informatieverschaffing: IAS 1
de belangrijke gehanteerde teerde grondslagen voor financiële verslaggeving toegepast 117
grondslagen voor financiële door de entiteit.
verslaggeving [text block]

NL

text block

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over achtergestelde verplichtingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
achtergestelde verplichtingen [Zie: achtergestelde verplichtingen]
1 10 e
[text block]

text block

DisclosureOfSubordinated
LiabilitiesExplanatory

ifrs-full

IFRS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over significante niet-waarneembare informatieverschaffing:
significante niet-waarneem inputs gebruikt bij de waardering tegen reële waarde van ver 13 93 d
bare inputs gebruikt bij de plichtingen.
waardering
tegen
reële
waarde van verplichtingen
[table]
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Referenties

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesTable

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
significante niet-waarneem den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
bare inputs gebruikt bij de domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
waardering
tegen
reële
waarde van verplichtingen
[line items]

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Referenties

Informatieverschaffing over
contractuele bepalingen van
een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst [ab
stract]
Informatieverschaffing over
contractuele bepalingen van
een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst [text
block]

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementAb
stract

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementEx
planatory

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementLineI
tems

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementTable

DisclosureOfTradeAndO
therPayablesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IAS

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over handels- en andere schulden. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
handels- en andere schulden [Zie: handels- en andere schulden]
[text block]

text block

IFRS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over algemene contractuele bepalingen informatieverschaffing:
contractuele bepalingen van van op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten.
2 45
een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst [ta
ble]

table

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
contractuele bepalingen van den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
een op aandelen gebaseerde domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
betalingsovereenkomst [line
items]

De informatieverschaffing over algemene contractuele bepalin informatieverschaffing:
gen van op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten. 2 45
[Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [mem
ber]]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over tijdelijke verschillen, niet-gecom informatieverschaffing:
tijdelijk verschil, niet-gecom penseerde fiscaal verrekenbare verliezen en ongebruikte fiscaal 12 81 g
penseerde fiscaal verreken verrekenbare tegoeden.
bare verliezen en on
gebruikte fiscaal verreken
bare tegoeden [table]

DisclosureOfTemporary
table
DifferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsTa
ble

NL

text block

Documentatielabel

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
tijdelijk verschil, niet-gecom den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
penseerde fiscaal verreken domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
bare verliezen en on
gebruikte fiscaal verreken
bare tegoeden [line items]

Label
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Elementtype en at
tributen
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Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
de aan de resterende presta
tieverplichtingen toegewe
zen transactieprijs [abstract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over de aan de resterende prestatie informatieverschaffing: IFRS
de aan de resterende presta verplichtingen toegewezen transactieprijs uit hoofde van con 15 120 b i - ingangsdatum
tieverplichtingen toegewe tracten met klanten.
1.1.2018
zen transactieprijs [text
block]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
de aan de resterende presta den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
tieverplichtingen toegewe domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
zen transactieprijs [line
items]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over de aan de resterende prestatiever informatieverschaffing: IFRS
de aan de resterende presta plichtingen toegewezen transactieprijs uit hoofde van contrac 15 120 b i - ingangsdatum
tieverplichtingen toegewe ten met klanten.
1.1.2018
zen transactieprijs [table]

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObligati
onsAbstract

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObligati
onsExplanatory

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObligati
onsLineItems

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObligati
onsTable

DisclosureOfTransactions
BetweenRelatedPartiesAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over
transacties tussen verbonden
partijen [abstract]

NL

table

text block

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over handelsbaten (-lasten). [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
handelsbaten (-lasten) [text handelsbaten (-lasten)]
block]

ifrs-full

text block

DisclosureOfTradingInco
meExpenseExplanatory

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over handels- en andere vorderingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
handels- en andere vorderin [Zie: handels- en andere vorderingen]
1 10 e
gen [text block]

Label

ifrs-full

text block

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfTradeAndO
therReceivablesExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
transacties die los van de
verwerving van activa en
de overname van verplich
tingen in een bedrijfscom
binatie worden opgenomen
[text block]

DisclosureOfTransactions
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombinatio
nExplanatory

DisclosureOfTransactions
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombinationLi
neItems

DisclosureOfTransactions
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination
Table

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

IFRS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over transacties die los van de verwer informatieverschaffing:
transacties die los van de ving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfs 3 B64 l
verwerving van activa en combinaties worden opgenomen.
de overname van verplich
tingen in een bedrijfscom
binatie worden opgenomen
[table]

IFRS
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Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
transacties die los van de den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
verwerving van activa en domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
de overname van verplich
tingen in een bedrijfscom
binatie worden opgenomen
[line items]

De informatieverschaffing over transacties die los van de ver informatieverschaffing:
werving van activa en de overname van verplichtingen in een 3 B64 l
bedrijfscombinatie worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombina
ties [member]]

Informatieverschaffing over
transacties die los van de
verwerving van activa en
de overname van verplich
tingen in een bedrijfscom
binatie worden opgenomen
[abstract]

DisclosureOfTransactions
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombinatio
nAbstract

ifrs-full

text block

Informatieverschaffing over Schema met informatie over transacties tussen verbonden par informatieverschaffing:
transacties tussen verbonden tijen.
24 19
partijen [table]

DisclosureOfTransactions table
BetweenRelatedPartiesTable

ifrs-full

IAS

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
transacties tussen verbonden den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
partijen [line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
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Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over transacties tussen de entiteit en informatieverschaffing:
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text block

DisclosureOfTreasurySha
resExplanatory

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsAbstract

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsExplanatory

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsLineItems

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsTable

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesAb
stract

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Documentatielabel

Referenties

IFRS

gebruikelijke werkwijze: IFRS
4 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over niet-geconsolideerde gestructu informatieverschaffing:
niet-geconsolideerde
ge reerde entiteiten. [Zie: niet-geconsolideerde gestructureerde en 12 B4 e
structureerde entiteiten [text titeiten [member]]
block]

Informatieverschaffing over
niet-geconsolideerde
ge
structureerde entiteiten [ab
stract]

Informatieverschaffing over Schema met informatie over types verzekeringscontracten.
types verzekeringscontracten
[table]

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
types verzekeringscontracten den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
[line items]
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over types verzekeringscontracten. gebruikelijke werkwijze: IFRS
types verzekeringscontracten [Zie: types verzekeringscontracten [member]
4 Informatieverschaffing
[text block]

Informatieverschaffing over
types verzekeringscontracten
[abstract]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over ingekochte eigen aandelen. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
ingekochte eigen aandelen ingekochte eigen aandelen]
1 10 e
[text block]

Informatieverschaffing over De informatieverschaffing over overdrachten van financiële ac informatieverschaffing: IFRS
7 Overdrachten van financi
overdrachten van financiële tiva. [Zie: financiële activa]
ële activa
activa [text block]

Label

NL

table

text block

text block

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfTransfersOfFi
nancialAssetsExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/361

Referenties

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
vrijwillige wijzigingen in den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
grondslagen voor financiële domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
verslaggeving [line items]

DisclosureOfVoluntary
ChangeInAccountingPoli
cyLineItems

DisclosureOfVoluntary
ChangeInAccountingPoli
cyTable

DisclosuresAboutOverlay
ApproachAbstract

DisclosureThatRelatedPar
tyTransactionsWereMade
OnTermsEquivalentToTho
seThatPrevailInArm
sLengthTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Informatieverschaffing over
het feit dat transacties tussen
verbonden partijen plaats
vonden onder voorwaarden
gelijkwaardig aan de voor
waarden die gelden in een
zakelijke, objectieve trans
actie tussen onafhankelijke
partijen

Informatieverschaffing over
de overlappingsbenadering
[abstract]
De informatieverschaffing over het feit dat transacties tussen informatieverschaffing:
verbonden partijen plaatsvonden onder voorwaarden gelijk 24 23
waardig aan de voorwaarden die gelden in een zakelijke, ob
jectieve transactie tussen onafhankelijke partijen; enkel indien
dergelijke voorwaarden kunnen worden gestaafd.

IAS

Informatieverschaffing over Schema met informatie over vrijwillige wijzigingen in grond informatieverschaffing: IAS 8
vrijwillige wijzigingen in slagen voor financiële verslaggeving.
29
grondslagen voor financiële
verslaggeving [table]

NL

text

table

Informatieverschaffing over
vrijwillige wijzigingen in
grondslagen voor financiële
verslaggeving [abstract]

DisclosureOfVoluntary
ChangeInAccountingPoli
cyAbstract

IFRS

ifrs-full

Informatieverschaffing over Schema met informatie over niet-geconsolideerde gestructu informatieverschaffing:
niet-geconsolideerde
ge reerde entiteiten.
12 B4 e
structureerde entiteiten [ta
ble]

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesTable

table

Documentatielabel

Informatieverschaffing over Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
niet-geconsolideerde
ge den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
structureerde entiteiten [line domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.
items]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesLineI
tems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/362
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text

member

member

DiscontinuedOperations
Member

DiscountedCashFlowMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

DisclosureWhetherLoans
PayableInDefaultRemedie
dOrTermsOfLoansPayable
RenegotiatedBeforeAutho
risationForIssueOfFinanci
alStatements

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

De verklaring of het in gebreke zijn in het kader van aangegane informatieverschaffing:
leningen is opgeheven, dan wel de voorwaarden van de aange 7 18 c
gane leningen na heronderhandeling zijn aangepast vóór de
datum waarop de jaarrekening voor publicatie werd goedge
keurd.

Documentatielabel

IFRS

Gedisconteerde
[member]

kasstroom Dit lid staat voor een specifieke waarderingstechniek die aan voorbeeld: IFRS 13 B11 a,
sluit bij de batenbenadering en die de analyse omvat van toe voorbeeld: IFRS 13 IE63
komstige kasstromen door de toepassing van contantewaarde
technieken en inputs (bijvoorbeeld gewogen gemiddelde ver
mogenskosten, winstgroeicijfer op lange termijn, winstmarge
vóór belastingen op lange termijn, korting voor het ontbreken
aan verhandelbaarheid, zeggenschapspremie). [Zie: batenbena
dering [member]; gewogen gemiddelde [member]]

NL

Beëindigde bedrijfsactivitei Dit lid geeft een component van een entiteit aan die ofwel is informatieverschaffing: IFRS
afgestoten, ofwel is geclassificeerd als aangehouden voor ver 5 Presentatie en informatie
ten [member]
koop, en die: a) een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit verschaffing
of geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt; b) deel uit
maakt van een enkel gecoördineerd plan om een afzonderlijke
belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied af te
stoten; of c) een dochteronderneming is die uitsluitend is over
genomen met de bedoeling te worden doorverkocht. Een com
ponent van een entiteit omvat bedrijfsactiviteiten en kasstro
men die operationeel en voor financiëleverslaggevingsdoelein
den duidelijk kunnen worden onderscheiden van de rest van de
entiteit. [Zie: dochterondernemingen [member]]

Verklaring of het in gebreke
zijn is opgeheven, dan wel
de voorwaarden van de aan
gegane leningen na her
onderhandeling zijn aange
past vóór de datum waarop
de jaarrekening voor publi
catie werd goedgekeurd

Label

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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Referenties

Disconteringsvoet gebruikt De disconteringsvoet gebruikt bij de eerdere waardering tegen informatieverschaffing:
bij de eerdere waardering te reële waarde min vervreemdingskosten.
36 130 f iii
gen reële waarde min ver
vreemdingskosten

De disconteringsvoet gebruikt om de tijdswaarde van geld te informatieverschaffing:
weerspiegelen die van toepassing is op uitgestelde rekeningen 14 33 b
in verband met prijsregulering. [Zie: uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering [member]]

X.XX instant

DiscountRateUsedInPrevi
ousMeasurementOfFairVa
lueLessCostsOfDisposal

X.XX instant
DiscountRateUsedToRe
flectTimeValueOfMoneyRe
gulatoryDeferralAccount
Balances

DiscussionOfImpactThat
text
InitialApplicationOfIFRSIs
ExpectedToHaveOnFinanci
alStatements

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Bespreking van de ver De bespreking van de verwachte impact van de eerste toepas voorbeeld: IAS 8 31 e i
wachte impact van de eerste sing van een nieuwe IFRS op de jaarrekening.
toepassing van een nieuwe
IFRS op de jaarrekening

Disconteringsvoet gebruikt
om de tijdswaarde van geld
te weerspiegelen, uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering

IFRS

IAS

IAS

NL

Disconteringsvoet gebruikt De disconteringsvoet gebruikt bij de huidige waardering tegen informatieverschaffing:
36 130 f iii
bij de huidige waardering te reële waarde min vervreemdingskosten.
gen reële waarde min ver
vreemdingskosten

X.XX instant

DiscountRateUsedInCur
rentMeasurementOfFairVa
lueLessCostsOfDisposal

Het bedrag van de gedisconteerde niet-gewaarborgde rest informatieverschaffing: IFRS
waarde van activa die vallen onder financiële leases. De niet- 16 94 - ingangsdatum
gewaarborgde restwaarde is het gedeelte van de restwaarde van 1.1.2019
het onderliggende actief waarvan de realisatie door een lessor
niet is verzekerd of alleen wordt gewaarborgd door een met de
lessor verbonden partij. Een financiële lease is een leaseover
eenkomst die vrijwel alle aan de eigendom van een onderlig
gend actief verbonden risico's en voordelen overdraagt.

Documentatielabel

ifrs-full

Gedisconteerde niet-gewaar
borgde restwaarde van ac
tiva die vallen onder een fi
nanciële lease

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

DiscountedUnguaranteed
ResidualValueOfAssetsSub
jectToFinanceLease

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/364
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DisposalGroupsClassifie
dAsHeldForSaleMember

DisposalOfMajorSubsidia
ryMember

DisposalsAndRetirements
IntangibleAssetsAndGood
will

DisposalsAndRetirements
IntangibleAssetsAndGood
willAbstract

DisposalsAndRetirements
IntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

DisposalsAndRetirements
IntangibleAssetsOther
ThanGoodwillAbstract

DisposalsAndRetirements
PropertyPlantAndEquip
ment

DisposalsAndRetirements
PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie

Vervreemding en buiten
gebruikstelling,
materiële
vaste activa [abstract]

X duration cre Vervreemding en buiten De daling van materiële vaste activa die resulteert uit vervreem gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
gebruikstelling,
materiële ding en buitengebruikstelling. [Zie: materiële vaste activa]
16 73 e
vaste activa

Vervreemding en buiten
gebruikstelling, andere im
materiële activa dan good
will [abstract]

X duration cre Vervreemding en buiten De daling van andere immateriële activa dan goodwill die re gebruikelijke werkwijze: IAS
gebruikstelling, andere im sulteert uit vervreemding en buitengebruikstelling. [Zie: andere 38 118 e
dit
materiële activa dan good immateriële activa dan goodwill]
will

NL

Vervreemding en buiten
gebruikstelling, immateriële
activa en goodwill [abstract]

X duration cre Vervreemding en buiten De daling van immateriële activa en goodwill die resulteert uit gebruikelijke werkwijze: IAS
gebruikstelling, immateriële vervreemding en buitengebruikstelling. [Zie: immateriële activa 38 118 e
dit
activa en goodwill.
en goodwill]

Afstoten van een belangrijke Dit lid geeft het afstoten van een belangrijke dochteronder voorbeeld: IAS 10 22 a
dochteronderneming [mem neming aan. [Zie: dochterondernemingen [member]]
ber]

informatieverschaffing: IFRS
5 Presentatie en informatie
verschaffing,
gebruikelijke
werkwijze: IFRS 5 38

Referenties

member

Dit lid geeft groepen van activa aan die in groepsverband in
een enkele transactie moeten worden afgestoten, en de in de
transactie over te dragen verplichtingen, die rechtstreeks aan
deze activa verbonden zijn.

Documentatielabel

Groepen activa die worden
afgestoten en die zijn geclas
sificeerd als aangehouden
voor verkoop [member]

Label

member

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
L 143/365

DisposalsInvestmentPro
perty

DisposalsPropertyPlantAn
dEquipment

DistributionAndAdmini
strativeExpense

DistributionCosts

DividendPayables

DividendsClassifiedAsEx
pense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

materiële De daling van materiële vaste activa die resulteert uit vervreem informatieverschaffing:
ding. [Zie: materiële vaste activa]
16 73 e ii

IAS

Dividendbetalingen

voorbeeld: IAS 32 40

Het bedrag aan dividenden die de onderneming heeft gedecla gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
reerd maar nog niet heeft betaald.

Het bedrag aan kosten die verband houden met de distributie voorbeeld: IAS 1 103, infor
van goederen en diensten.
matieverschaffing: IAS 1 99

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Als last geclassificeerde divi Het bedrag aan als een last geclassificeerde dividenden.
denden

X instant credit

X duration debit Distributiekosten

X duration debit Distributie- en beheerskos Het bedrag aan kosten die verband houden met distributie- en gebruikelijke werkwijze: IAS
ten
beheerskosten. [Zie: beheerskosten; distributiekosten]
1 85

X duration cre Vervreemding,
dit
vaste activa

vastgoedbe De daling van vastgoedbeleggingen die resulteert uit vervreem informatieverschaffing: IAS
ding. [Zie: vastgoedbeleggingen]
40 76 c, informatieverschaf
fing: IAS 40 79 d iii

NL

X duration cre Vervreemding,
dit
leggingen

X duration cre Vervreemding, andere im De daling van andere immateriële activa dan goodwill die re informatieverschaffing:
dit
materiële activa dan good sulteert uit vervreemding. [Zie: andere immateriële activa dan 38 118 e ii
will
goodwill]

DisposalsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

ifrs-full

IAS

X duration cre Vervreemding, immateriële De daling van immateriële activa en goodwill die resulteert uit gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
activa en goodwill
vervreemding. [Zie: immateriële activa en goodwill]
38 118 e ii

IAS

DisposalsIntangibleAsset
sAndGoodwill

Referenties

biologische De daling van biologische activa die resulteert uit vervreem informatieverschaffing:
ding. [Zie: biologische activa]
41 50 c

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Vervreemding,
activa
dit

Elementtype en at
tributen

DisposalsBiologicalAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/366
29.5.2019

Label

Documentatielabel

Referenties

DividendsPaidClassifiedAs
OperatingActivities

DividendsPaidOrdinarySha X duration debit Betaalde dividenden, gewone Het bedrag aan door de entiteit betaalde dividenden uit hoofde informatieverschaffing:
res
aandelen
van gewone aandelen. [Zie: gewone aandelen [member]]
34 16A f

DividendsPaidOrdinarySha X.XX duration
resPerShare

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

DividendsPaidToNoncon
trollingInterests

X duration cre Dividenden betaald aan be Het bedrag aan dividenden betaald aan belangen zonder zeg informatieverschaffing:
dit
langen zonder zeggenschap genschap. [Zie: belangen zonder zeggenschap]
12 B10 a

IFRS

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

ifrs-full

informatieverschaffing:
34 16A f

DividendsPaidToEquityHol X duration cre Dividenden betaald aan aan De kasuitstroom voor dividenden betaald aan aandeelhouders gebruikelijke werkwijze: IAS
dersOfParentClassifiedAsFi dit
deelhouders van de moeder van de moedermaatschappij, geclassificeerd als financierings 7 17
maatschappij, geclassificeerd activiteiten.
nancingActivities
als financieringsactiviteiten

Betaalde dividenden, andere Het bedrag aan betaalde dividenden per ander aandeel.
aandelen per aandeel

ifrs-full

X.XX duration

DividendsPaidOtherShares
PerShare

ifrs-full

IAS

X duration debit Betaalde dividenden, andere Het bedrag aan door de entiteit betaalde dividenden uit hoofde informatieverschaffing:
van aandelen die geen gewone aandelen zijn. [Zie: gewone 34 16A f
aandelen
aandelen [member]]

DividendsPaidOtherShares

ifrs-full

IAS

informatieverschaffing:
34 16A f

Betaalde dividenden, gewone Het bedrag aan betaalde dividenden per gewoon aandeel.
aandelen per aandeel

NL

IAS

X duration cre Betaalde dividenden, geclas De kasuitstroom voor door de entiteit betaalde dividenden, informatieverschaffing: IAS 7
dit
sificeerd als operationele ac geclassificeerd als operationele activiteiten.
31
tiviteiten

X duration cre Betaalde dividenden, geclas De kasuitstroom voor door de entiteit betaalde dividenden, informatieverschaffing: IAS 7
dit
sificeerd als financierings geclassificeerd als financieringsactiviteiten.
31
activiteiten

DividendsPaidClassifiedAs
FinancingActivities

ifrs-full

X duration debit Dividenden die zijn opge Het bedrag aan dividenden die zijn opgenomen als uitkeringen informatieverschaffing: IAS 1
107
nomen als uitkeringen aan aan eigenaars.
eigenaars

Elementtype en at
tributen

DividendsPaid

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/367

Label

Referenties

X duration

X.XX duration

X duration debit Ontvangen dividenden

DividendsProposedOrDe
claredBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue
ButNotRecognisedAsDistri
butionToOwners

DividendsProposedOrDe
claredBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue
ButNotRecognisedAsDistri
butionToOwnersPerShare

DividendsReceived

DividendsReceivedClassifie X duration debit Ontvangen dividenden, ge De kasinstroom van ontvangen dividenden, geclassificeerd als informatieverschaffing: IAS 7
dAsInvestingActivities
classificeerd als investerings investeringsactiviteiten. [Zie: ontvangen dividenden]
31
activiteiten

DividendsReceivedClassifie X duration debit Ontvangen dividenden, ge De kasinstroom van ontvangen dividenden, geclassificeerd als informatieverschaffing: IAS 7
dAsOperatingActivities
classificeerd als operationele operationele activiteiten. [Zie: ontvangen dividenden]
31
activiteiten

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan ontvangen dividenden.

informatieverschaffing:
12 B12 a

IFRS

Het bedrag, per aandeel, aan dividenden die vóór de datum informatieverschaffing: IAS 1
waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie, zijn 137 a
voorgesteld of gedeclareerd, maar die nog niet als uitkering aan
eigenaars zijn opgenomen.

Het bedrag aan dividenden die zijn voorgesteld of gedeclareerd informatieverschaffing: IAS 1
na de verslagperiode maar vóór de datum waarop de jaarreke 137 a, informatieverschaffing:
ning werd goedgekeurd voor publicatie. Deze dividenden wor IAS 10 13
den niet opgenomen als een verplichting aan het eind van de
verslagperiode omdat er op dat moment geen verplichting
bestaat.

NL

Dividenden die vóór de da
tum waarop de jaarrekening
werd goedgekeurd voor pu
blicatie, zijn voorgesteld of
gedeclareerd, maar die nog
niet als uitkering aan eige
naars per aandeel zijn ver
werkt

Dividenden die vóór de da
tum waarop de jaarrekening
werd goedgekeurd voor pu
blicatie zijn voorgesteld of
gedeclareerd, maar die nog
niet als uitkering aan eige
naars zijn verwerkt

Te betalen dividenden, uit Het bedrag aan te betalen dividenden via de uitkering van informatieverschaffing: IFRIC
keringen van activa in natu activa in natura aan eigenaars.
17 16 a
ra

X instant credit

DividendsPayable

De kasuitstroom voor dividenden betaald aan belangen zonder gebruikelijke werkwijze: IAS
zeggenschap, geclassificeerd als financieringsactiviteiten. [Zie: 7 17
belangen zonder zeggenschap; dividenden betaald aan belangen
zonder zeggenschap]

Documentatielabel

ifrs-full

X duration cre Dividenden betaald aan be
dit
langen zonder zeggenschap,
geclassificeerd als financie
ringsactiviteiten

Elementtype en at
tributen

DividendsPaidToNoncon
trollingInterestsClassifie
dAsFinancingActivities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/368
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Referenties

X duration debit Dividenden die zijn opge Het bedrag aan dividenden met betrekking tot het huidige jaar gebruikelijke werkwijze: IAS
nomen als uitkeringen aan die zijn opgenomen als uitkeringen aan eigenaars van de moe 1 106 d
eigenaars van de moeder dermaatschappij. [Zie: moedermaatschappij [member]]
maatschappij, met betrek
king tot het huidige jaar

X duration debit Dividenden die zijn opge Het bedrag aan dividenden met betrekking tot eerdere jaren die gebruikelijke werkwijze: IAS
nomen als uitkeringen aan zijn opgenomen als uitkeringen aan eigenaars van de moeder 1 106 d
eigenaars van de moeder maatschappij. [Zie: moedermaatschappij [member]]
maatschappij, met betrek
king tot eerdere jaren

DividendsReceivedFrom
JointVenturesClassifiedA
sInvestingActivities

DividendsRecognisedAs
DistributionsToNoncon
trollingInterests

DividendsRecognisedAs
DistributionsToOwnersOf
Parent

DividendsRecognisedAs
DistributionsToOwnersOf
ParentRelatingToCurrentY
ear

DividendsRecognisedAs
DistributionsToOwnersOf
ParentRelatingToPriorYears

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Dividenden die zijn opge Het bedrag aan dividenden die zijn opgenomen als uitkeringen gebruikelijke werkwijze: IAS
nomen als uitkeringen aan aan eigenaars van de moedermaatschappij. [Zie: moedermaat 1 106 d
eigenaars van de moeder schappij [member]]
maatschappij

X duration debit Dividenden die zijn opge Het bedrag aan dividenden die zijn opgenomen als uitkeringen gebruikelijke werkwijze: IAS
nomen als uitkeringen aan aan belangen zonder zeggenschap. [Zie: belangen zonder zeg 1 106 d
belangen zonder zeggen genschap]
schap

NL

X duration debit Ontvangen dividenden uit De kasinstroom die ontvangen dividenden uit hoofde van joint gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van joint ventures, ventures vertegenwoordigt, geclassificeerd als investeringsactivi 7 16
geclassificeerd als investe teiten. [Zie: joint ventures [member]; ontvangen dividenden]
ringsactiviteiten

De kasstroom die ontvangen dividenden uit hoofde van inves gebruikelijke werkwijze: IAS
teringen vertegenwoordigt die administratief zijn verwerkt met 7 16
behulp van de vermogensmutatiemethode, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten. [Zie: investeringen die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode; ont
vangen dividenden]

X duration debit Ontvangen dividenden uit
hoofde van investeringen
die administratief zijn ver
werkt met behulp van de
vermogensmutatiemethode,
geclassificeerd als investe
ringsactiviteiten

DividendsReceivedFromIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethodClassifie
dAsInvestingActivities

De kasinstroom die ontvangen dividenden uit hoofde van ge gebruikelijke werkwijze: IAS
associeerde deelnemingen vertegenwoordigt, geclassificeerd als 7 16
investeringsactiviteiten. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]; ontvangen dividenden]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Ontvangen dividenden uit
hoofde van geassocieerde
deelnemingen,
geclassifi
ceerd als investeringsactivi
teiten

Elementtype en at
tributen

DividendsReceivedFromAs
sociatesClassifiedAsInves
tingActivities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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opgenomen
X duration cre Dividenden
dit
voor beleggingen in eigen
vermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat, verwijderd tijdens de
periode

X duration cre Dividenden
opgenomen
voor beleggingen in eigen
dit
vermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat, aangehouden aan
het eind van de verslagperi
ode

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meDerecognisedDuringPe
riod

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meHeldAtEndOfReporting
Period

DomesticDefinedBenefit
PlansMember

DomicileOfEntity

DonationsAndSubsidiesEx
pense

EarningsPerShareAbstract

EarningsPerShareExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Domicilie van de entiteit

Het land van domicilie van de entiteit. [Zie: land van vestiging informatieverschaffing: IAS 1
[member]]
138 a

Binnenlandse toegezegdpen Dit lid geeft binnenlandse toegezegdpensioenregelingen aan. voorbeeld: IAS 19 138 a
[Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]
sioenregelingen [member]

Het bedrag aan dividenden in verband met beleggingen in informatieverschaffing: IFRS
eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn aange 7 11A d - ingangsdatum
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 1.1.2018
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat, aangehouden aan het eind van de verslagperiode.
[Zie: beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die zijn aan
gewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat [member]]

Het bedrag aan dividenden in verband met beleggingen in informatieverschaffing: IFRS
eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn aange 7 11A d - ingangsdatum
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 1.1.2018
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat, verwijderd tijdens de periode. [Zie: beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die zijn aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in de overige onderdelen van het totaalresultaat [mem
ber]]

text block

aandeel

[text De informatieverschaffing over winst per aandeel.

informatieverschaffing:
33 66

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

Winst per
block]

Winst per aandeel [abstract]

X duration debit Lasten uit hoofde van schen Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit schenkingen en gebruikelijke werkwijze: IAS
subsidies.
1 112 c
kingen en subsidies

text

Referenties

NL

member

Documentatielabel

Dividenden die zijn opge Het bedrag, per aandeel, aan dividenden die zijn opgenomen informatieverschaffing: IAS 1
107
nomen als uitkeringen aan als uitkeringen aan eigenaars.
eigenaars per aandeel

ifrs-full

X.XX duration

DividendsRecognisedAs
DistributionsToOwners
PerShare

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/370
29.5.2019

text

EffectiveDateOfRevaluati
onRightofuseAssets

EffectiveDatesOfRevaluatio text
nIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

EffectiveDatesOfRevaluati
onPropertyPlantAndEquip
ment

EffectiveInterestRateDeter
minedOnDateOfReclassifi
cationOfFinancialAssetsFir
stApplicationOfIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Schema met informatie over de winst per aandeel.

informatieverschaffing:
33 66

IAS

De effectieve rentevoet bepaald op de datum waarop de entiteit informatieverschaffing: IFRS
haar financiële activa uit de categorie gewaardeerd tegen reële 7 42N a - ingangsdatum
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of 1.1.2018
verlies herclassificeert naar aanleiding van de overgang naar
IFRS 9. [Zie: financiële activa]

IAS

Ingangsdata van herwaarde De ingangsdata van de herwaardering van materiële vaste activa informatieverschaffing:
ring, materiële vaste activa
opgenomen tegen geherwaardeerde waarde. [Zie: materiële 16 77 a
vaste activa]

Effectieve rentevoet bepaald
op de datum van herclassifi
catie van financiële activa uit
de categorie gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies,
eerste toepassing van IFRS 9

IAS

Ingangsdata van herwaarde De ingangsdata van herwaardering voor categorieën van andere informatieverschaffing:
ring, andere immateriële ac immateriële activa dan goodwill, opgenomen tegen geherwaar 38 124 a i
tiva dan goodwill
deerde waarde. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

Ingangsdatum van herwaar De ingangsdatum van de herwaardering van activa met ge informatieverschaffing: IFRS
dering, activa met gebruiks bruiksrecht opgenomen tegen geherwaardeerde waarde. [Zie: 16 57 - ingangsdatum
recht
activa met gebruiksrecht]
1.1.2019

Winst per aandeel [table]

table

EarningsPerShareTable

X.XX instant

Referenties

NL

text

Documentatielabel

[line Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

ifrs-full

aandeel

Label

Winst per
items]

Elementtype en at
tributen

EarningsPerShareLineItems

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/371

X.XX instant

member

EffectiveInterestRateOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

EffectOfAssetCeilingMem
ber

EffectOfExchangeRate
ChangesOnCashAndCashE
quivalents

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De effectieve rentevoet bepaald op de datum waarop de entiteit informatieverschaffing: IFRS
haar financiële verplichtingen uit de categorie gewaardeerd te 7 42N a - ingangsdatum
gen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 1.1.2018
winst of verlies herclassificeert naar aanleiding van de overgang
naar IFRS 9. [Zie: financiële verplichtingen]

Documentatielabel

IAS

De effectieve rentevoet van financiële activa die zijn geherclas informatieverschaffing: IFRS
sificeerd uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met 7 12A f - vervaldatum
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: 1.1.2018
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies]

Gevolgen van het actiefpla Dit lid geeft de gevolgen van het actiefplafond in een toege informatieverschaffing:
fond [member]
zegdpensioenregeling aan. Het actiefplafond is de contante 19 140 a iii
waarde van economische voordelen die beschikbaar zijn in
de vorm van terugbetalingen uit de toegezegdpensioenregeling
of verlagingen van toekomstige bijdragen aan de toegezegdpen
sioenregeling. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

Effectieve rentevoet van fi
nanciële activa die zijn ge
herclassificeerd uit financiële
activa met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies

Effectieve rentevoet van fi De effectieve rentevoet van financiële activa die zijn geherclas informatieverschaffing: IFRS
nanciële activa die zijn ge sificeerd uit de waarderingscategorie voor verkoop beschikbaar. 7 12A f - vervaldatum
herclassificeerd uit voor ver [Zie: financiële activa]
1.1.2018
koop beschikbare financiële
activa

Effectieve rentevoet bepaald
op de datum van herclassifi
catie van financiële verplich
tingen uit de categorie ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, eerste toe
passing van IFRS 9

Label

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Gevolgen van wisselkoers De gevolgen van wisselkoerswijzigingen voor geldmiddelen en informatieverschaffing: IAS 7
wijzigingen voor geldmidde kasequivalenten die in vreemde valuta worden aangehouden of 25,
informatieverschaffing:
len en kasequivalenten
verschuldigd zijn. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]
IAS 7 28

X.XX instant

EffectiveInterestRateOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

EffectiveInterestRateDeter X.XX instant
minedOnDateOfReclassifi
cationOfFinancialLiabilities
FirstApplicationOfIFRS9

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/372
29.5.2019

Elektriciteitsdistributie
[member]

Eliminatie van bedragen uit Dit lid geeft de eliminatie aan van bedragen uit transacties met voorbeeld: IFRS 8 IG4, voor
transacties met andere seg andere segmenten bij de aansluitingen van bedragen van totale beeld: IFRS 8 28
segmenten met bedragen opgenomen in de jaarrekening van de
menten [member]
entiteit.

ElectricityDistributionMem member
ber

member

X duration debit Lasten uit hoofde van per De lasten van alle vormen van vergoedingen die door een
soneelsbeloningen
entiteit worden toegekend in ruil voor door de werknemers
verrichte prestaties of voor de beëindiging van het dienstver
band.

EffectOfTransitionToIFRSs
Member

EliminationOfIntersegmen
tAmountsMember

EmployeeBenefitsExpense

EmployeeContributions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan werknemersbijdragen aan pensioenregelingen. informatieverschaffing:
26 35 b ii

IAS

voorbeeld: IAS 1 102, infor
matieverschaffing: IAS 1 99,
informatieverschaffing: IAS 1
104

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration cre Werknemersbijdragen
dit

IFRS

Dit lid geeft een activiteit van een entiteit aan die verband voorbeeld: IFRS 14 IE2, voor
houdt met elektriciteitsdistributie.
beeld: IFRS 14 33

Gevolgen van de overgang Dit lid geeft de financiële impact aan van de overgang van de informatieverschaffing:
voorheen toegepaste GAAP naar de IFRS. [Zie: voorheen toe 1 24
naar IFRS [member]
gepaste GAAP [member]; IFRS [member]]

Gevolgen van de overlap Dit lid geeft de gevolgen van de overlappingsbenaderingsher informatieverschaffing: IFRS
4 39L e - ingangsdatum bij
pingsbenaderingsherclassifi classificatie aan.
catie [member]
eerste toepassing van IFRS 9

NL

member

member

Gevolgen van de overlap De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
pingsbenaderingsherclassifi of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 4 39L e - ingangsdatum bij
catie [axis]
tabel vervolledigen.
eerste toepassing van IFRS 9

EffectOfOverlayApproach
ReclassificationMember

Referenties

ifrs-full

axis

Documentatielabel

EffectOfOverlayApproach
ReclassificationAxis

Gevolgen van wisselkoers
wijzigingen voor geldmidde
len en kasequivalenten [ab
stract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

EffectOfExchangeRate
ChangesOnCashAndCashE
quivalentsAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/373

X duration debit Lasten die verband houden Het bedrag aan lasten die verband houden met de transmissie gebruikelijke werkwijze: IAS
met energietransmissie
van energie.
1 112 c

member

member

EnteringIntoSignificant
CommitmentsOrContin
gentLiabilitiesMember

EntitysOwnEquityInstru
mentsMember

EntitysTotalForAssociates
Member

EntitysTotalForBusiness
CombinationsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

EnergyTransmissionChar
ges

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Bedrijfscom informatieverschaffing: IFRS
3 B64, informatieverschaf
bedrijfscombinaties [mem binaties” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
fing: IFRS 3 B67
ber]

Publicatieblad van de Europese Unie

member

IFRS

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Geassocieerde informatieverschaffing: IAS
geassocieerde deelnemingen deelnemingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
27 17 b, informatieverschaf
[member]
fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 d,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M - ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

Eigenvermogensinstrumen
Dit lid geeft door de entiteit uitgegeven eigenvermogensinstru informatieverschaffing:
ten van een entiteit [mem menten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde 13 93
ber]
voor de as „Klassen van eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Het aangaan van belangrijke Dit lid geeft het aangaan van belangrijke verbintenissen of voorbeeld: IAS 10 22 i
verbintenissen of voorwaar voorwaardelijke verplichtingen aan. [Zie: voorwaardelijke ver
delijke verplichtingen [mem plichtingen [member]]
ber]

NL

member

informatieverschaffing:
26 35 b i

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit het verbruik van gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
energie.

Het bedrag aan werkgeversbijdragen aan pensioenregelingen.

ifrs-full

X duration debit Energielasten

X duration cre Werkgeversbijdragen
dit

EnergyExpense

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

EmployerContributions

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/374
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

EntitysTotalForImpairmen
tOfFinancialAssetsMember

EntitysTotalForIndividua
lAssetsOrCashgeneratingU
nitsMember

EntitysTotalForInternalCre
ditGradesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Interne kre voorbeeld: IFRS 7 IG20C ingangsdatum
1.1.2018,
interne kredietbeoordelingen dietbeoordelingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
[member]
voorbeeld: IFRS 7 IG25 b vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 35M - ingangsdatum
1.1.2018

member

IAS

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Individuele informatieverschaffing:
individuele activa of kas activa of kasstroomgenererende eenheden” indien er geen ander 36 130
stroomgenererende
een lid wordt gebruikt.
heden [member]

member

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Bijzondere informatieverschaffing: IFRS
bijzondere waardeverminde waardevermindering van financiële activa” indien er geen ander 7 37 - vervaldatum 1.1.2018
ring van financiële activa lid wordt gebruikt.
[member]

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Externe kre voorbeeld: IFRS 7 IG20C ingangsdatum
1.1.2018,
externe kredietbeoordelin dietbeoordelingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
gen [member]
voorbeeld: IFRS 7 IG24 a vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 35M - ingangsdatum
1.1.2018

EntitysTotalForExternalCre member
ditGradesMember

ifrs-full

NL

member

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Geconsoli informatieverschaffing: IFRS
geconsolideerde gestructu deerde gestructureerde eenheden” indien er geen ander lid 12 Aard van de risico's die
reerde eenheden [member]
wordt gebruikt.
verband houden met de be
langen van een entiteit in ge
consolideerde gestructureerde
entiteiten

member

EntitysTotalForConsolida
tedStructuredEntitiesMem
ber

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Kasstroom informatieverschaffing: IAS
kasstroomgenererende een genererende eenheden” indien er geen ander lid wordt gebruikt. 36 134, informatieverschaf
heden [member]
fing: IAS 36 135

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

EntitysTotalForCashgenera
tingUnitsMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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member

member

EntitysTotalForRelatedPar
tiesMember

EntitysTotalForSegment
ConsolidationItemsMem
ber

EntitysTotalForSubsidiaries member
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Dochteronder informatieverschaffing: IAS
dochterondernemingen
nemingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
27 17 b, informatieverschaf
[member]
fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 a

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Segmentcon informatieverschaffing:
8 28
segmentconsolidatieposten
solidatieposten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
[member]

IAS

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Kans op voorbeeld: IFRS 7 IG20C de kans op wanbetaling wanbetaling” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
ingangsdatum
1.1.2018,
[member]
voorbeeld: IFRS 7 35M - in
gangsdatum 1.1.2018

member

EntitysTotalForProbability
OfDefaultMember

ifrs-full

NL

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Categorieën informatieverschaffing:
verbonden partijen [mem van verbonden partijen” indien er geen ander lid wordt ge 24 19
ber]
bruikt.

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Joint ventures” informatieverschaffing: IAS
indien er geen ander lid wordt gebruikt.
27 17 b, informatieverschaf
joint ventures [member]
fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 b,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M - ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

member

IFRS

EntitysTotalForJointVentu
resMember

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Gezamenlijke informatieverschaffing:
12 B4 c
gezamenlijke bedrijfsactivi bedrijfsactiviteiten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
teiten [member]

Label

member

Elementtype en at
tributen

EntitysTotalForJointOpera
tionsMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/376
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Documentatielabel

Referenties

Eigen vermogen [abstract]

Eigen vermogen en verplich Het bedrag aan eigen vermogen en verplichtingen van de en informatieverschaffing: IAS 1
tingen
titeit. [Zie: eigen vermogen; verplichtingen]
55

Eigen vermogen en verplich
tingen [abstract]

Eigen vermogen toe te reke Het bedrag van het eigen vermogen toe te rekenen aan de informatieverschaffing: IAS 1
nen aan eigenaars van de eigenaars van de moedermaatschappij. Dit sluit met name be 54 r
moedermaatschappij
lang zonder zeggenschap uit.

EquityAbstract

EquityAndLiabilities

EquityAndLiabilitiesAb
stract

EquityAttributableToOw
nersOfParent

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

X instant credit

Eigen vermogen

Het bedrag van het overblijvend belang in de activa van de informatieverschaffing: IAS 1
entiteit, na aftrek van alle verplichtingen.
55,
informatieverschaffing:
IAS 1 78 e, informatiever
schaffing: IFRS 1 24 a, infor
matieverschaffing: IFRS 1
32 a i, informatieverschaffing:
IFRS 13 93 a, informatiever
schaffing: IFRS 13 93 b, in
formatieverschaffing:
IFRS
13 93 e

IFRS

NL

X instant credit

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Niet-gecon informatieverschaffing:
niet-geconsolideerde doch solideerde dochterondernemingen” indien er geen ander lid 12 19 B
terondernemingen
[mem wordt gebruikt.
ber]

Equity

member

ifrs-full

IFRS

EntitysTotalForUnconsoli
datedSubsidiariesMember

Totaal van de entiteit voor Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as „Niet-gecon informatieverschaffing:
niet-geconsolideerde
ge solideerde gestructureerde eenheden” indien er geen ander lid 12 B4 e
structureerde
eenheden wordt gebruikt.
[member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

EntitysTotalForUnconsoli
datedStructuredEntities
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/377

Eigen vermogen, verplichtin
gen en uitgestelde credit
rekeningen in verband met
prijsregulering

Eigen vermogen [member]

EquityInterestsOfAcquirer

EquityInvestmentsMember

EquityLiabilitiesAndRegula X instant credit
toryDeferralAccountCredit
Balances

EquityMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

member

X instant credit

Referenties

IFRS

IFRS

Dit lid geeft het overblijvend belang aan in de activa van de informatieverschaffing: IAS 1
entiteit, na aftrek van alle verplichtingen. Dit vertegenwoordigt 106
tevens de standaardwaarde voor de as „Componenten van ei
gen vermogen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Het bedrag aan eigen vermogen, verplichtingen en uitgestelde informatieverschaffing:
creditrekeningen in verband met prijsregulering. [Zie: eigen 14 21
vermogen; verplichtingen; uitgestelde creditrekeningen in ver
band met prijsregulering]

Beleggingen in eigenver Dit lid geeft beleggingen in eigenvermogensinstrumenten aan. voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
mogensinstrumenten [mem
voorbeeld: IFRS 7 6
ber]

Aandelenbelangen van de De reële waarde op de overnamedatum van aandelenbelangen informatieverschaffing:
overnemende partij
van de overnemende partij die zijn overgedragen als vergoe 3 B64 f iv
ding in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [mem
ber]]

Aangehouden
eigenver Het bedrag van de instrumenten aangehouden door de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
die het overblijvende belang omvatten in de activa van een 1 55
mogensinstrumenten
andere entiteit, na aftrek van al haar verplichtingen.

Het bedrag dat de instrumenten die eigen vermogen (in plaats voorbeeld: IAS 19 142 b
van schuld) vertegenwoordigen, uitmaken van de reële waarde
van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenrege
lingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde;
toegezegdpensioenregelingen [member]]

NL

X instant debit

EquityInstrumentsHeld

ifrs-full

Eigenvermogensinstrumen
ten, bedrag toegekend aan
de reële waarde van fonds
beleggingen

X instant debit

EquityInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

ifrs-full

Documentatielabel

Eigen vermogen toe te reke Dit lid geeft het eigen vermogen aan dat is toe te rekenen aan informatieverschaffing: IAS 1
106
nen aan eigenaars van de de eigenaars van de moedermaatschappij.
moedermaatschappij [mem
ber]

Label

member

Elementtype en at
tributen

EquityAttributableToOw
nersOfParentMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/378
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Geschatte financiële impact,
voorwaardelijke verplichtin
gen in een bedrijfscombina
tie

Geschatte financiële impact Het bedrag van de geschatte financiële impact van eventuele informatieverschaffing:
van voorwaardelijke activa
activa die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en 37 89
waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan
niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige ge
beurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle
heeft.

EstimatedCashFlowsOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

EstimatedCashFlowsOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

EstimatedFinancialEffect
X instant
ContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant

Het bedrag van de geschatte financiële impact van voorwaar informatieverschaffing:
delijke verplichtingen in een bedrijfscombinatie die niet waren 3 B64 j i
opgenomen omdat de reële waarde niet op betrouwbare wijze
kan worden bepaald. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen
[member]]

IAS

IFRS

De geschatte kasstromen van financiële activa die zijn geher informatieverschaffing: IFRS
classificeerd uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde 7 12A f - vervaldatum
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. 1.1.2018
[Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies]

NL

X duration debit Geschatte kasstromen van
financiële activa die zijn ge
herclassificeerd uit financiële
activa gewaardeerd tegen re
ële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
winst of verlies

X duration debit Geschatte kasstromen van De geschatte kasstromen van financiële activa die zijn geher informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die zijn ge classificeerd uit de categorie voor verkoop beschikbaar. [Zie: 7 12A f - vervaldatum
herclassificeerd uit voor ver voor verkoop beschikbare financiële activa]
1.1.2018
koop beschikbare financiële
activa

Eigen vermogen geherclassi Het bedrag van het eigen vermogen geherclassificeerd naar informatieverschaffing: IAS 1
ficeerd naar financiële ver financiële verplichtingen. [Zie: eigen vermogen; financiële ver 80A
plichtingen
plichtingen]

X duration

ifrs-full

Aandelenkoersrisico [mem Dit lid geeft een component van een ander prijsrisico aan die voorbeeld: IFRS 7 IG32,
het type risico vertegenwoordigt dat de reële waarde of toe voorbeeld: IFRS 7 40 a
ber]
komstige kasstromen van een financieel instrument zullen
schommelen als gevolg van wijzigingen in aandelenkoersen.
[Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

member

EquityReclassifiedIntoFi
nancialLiabilities

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

EquityPriceRiskMember

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/379

EventsOfReclassificationOf axis
FinancialAssetsAxis

EventsOfReclassificationOf member
FinancialAssetsMember

ExchangeDifferencesOn
TranslationAbstract

ExciseTaxPayables

ExercisePriceOfOutstan
dingShareOptions

ExercisePriceShareOptions
Granted

ExpectedCashOutflowOn
RedemptionOrRepurchase
OfPuttableFinancialInstru
ments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uitoefenprijs,
aandelenopties

informatieverschaffing:
2 47 a i

informatieverschaffing:
2 45 d

IFRS

IFRS

De verwachte kasuitstroom bij de inkoop of terugkoop van informatieverschaffing: IAS 1
puttable financiële instrumenten geclassificeerd als eigen ver 136A c
mogen. [Zie: liquiditeitsrisico [member]; financiële instrumen
ten, klasse [member]]

toegekende De uitoefenprijs van toegekende aandelenopties.

X duration cre Verwachte kasuitstroom bij
dit
inkoop of terugkoop van
puttable financiële instru
menten

X duration

Uitoefenprijs van uitstaande De uitoefenprijs van uitstaande aandelenopties.
aandelenopties

X instant

Het bedrag aan schulden die verband houden met accijnsbelas gebruikelijke werkwijze: IAS
ting.
1 78

Accijnsbelastingschulden

X instant credit

Wisselkoersverschillen uit de
omrekening [abstract]

NL

Gebeurtenissen inzake her Dit lid geeft de gebeurtenissen inzake herclassificatie van finan informatieverschaffing: IFRS
classificatie van financiële ciële activa aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard 7 12 B - ingangsdatum
activa [member]
waarde voor de as „Gebeurtenissen inzake herclassificatie van 1.1.2018
financiële activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie:
financiële activa]

Gebeurtenissen inzake her De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
classificatie van financiële of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 12 B - ingangsdatum
activa [axis]
tabel vervolledigen.
1.1.2018

X duration cre Schatting van bijdragen die De schatting van de bijdragen die tijdens de volgende jaarlijkse informatieverschaffing: IAS
dit
tijdens de volgende jaarlijkse verslagperiode naar verwachting aan de regeling zullen worden 19 147 b, informatieverschaf
verslagperiode naar ver betaald. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]
fing: IAS 19 148 d iii
wachting aan de regeling
zullen worden betaald

IAS

EstimateOfContributions
ExpectedToBePaidToPlan

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Geschatte financiële impact Het bedrag van de geschatte financiële impact van voorwaar informatieverschaffing:
van voorwaardelijke ver delijke verplichtingen. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen 37 86 a
plichtingen
[member]]

Label

X instant

Elementtype en at
tributen

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/380
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

ExpectedDividendShareOp
tionsGranted

ifrs-full

Verwacht dividend als per Het percentage van een verwacht dividend gebruikt voor de informatieverschaffing:
centage, toegekende aan berekening van de reële waarde van toegekende aandelenopties. 2 47 a i
delenopties

Verwacht dividend, toege Het bedrag van een verwacht dividend gebruikt voor de be informatieverschaffing:
kende aandelenopties
rekening van de reële waarde van toegekende aandelenopties. 2 47 a i

X.XX duration

X duration

Publicatieblad van de Europese Unie
IFRS

IFRS

voorbeeld: IFRS 7 IG20D ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35N - in
gangsdatum 1.1.2018

ExpectedDividendAsPer
centageShareOptionsGran
ted

Het cijfer van verwachte kredietverliezen, berekend als percen
tage van de brutoboekwaarde. Verwachte kredietverliezen zijn
het gewogen gemiddelde van kredietverliezen waarbij de res
pectieve risico's van een wanbetaling als wegingsfactoren wor
den gebruikt.

ifrs-full

Verwacht kredietverliescijfer

ExpectedCreditLossRate

ifrs-full

NL

X.XX instant

Individueel beoordeelde ver Dit lid geeft verwachte kredietverliezen aan die individueel zijn voorbeeld: IFRS 7 IG20B wachte
kredietverliezen beoordeeld. [Zie: methode voor beoordeling van verwachte ingangsdatum
1.1.2018,
[member]
kredietverliezen [member]]
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35I - ingangs
datum 1.1.2018

ExpectedCreditLossesIndivi member
duallyAssessedMember

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Collectief beoordeelde ver Dit lid geeft verwachte kredietverliezen aan die collectief zijn voorbeeld: IFRS 7 IG20B wachte
kredietverliezen beoordeeld. [Zie: methode voor beoordeling van verwachte ingangsdatum
1.1.2018,
[member]
kredietverliezen [member]]
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35I - ingangs
datum 1.1.2018

Label

member

Elementtype en at
tributen

ExpectedCreditLossesCol
lectivelyAssessedMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/381

Referenties

Verwachte vergoeding, an Het bedrag waarvan wordt verwacht dat het wordt vergoed informatieverschaffing:
dere voorzieningen
door een andere partij uit hoofde van uitgaven om andere 37 85 c
voorzieningen af te wikkelen. [Zie: andere voorzieningen]

ExpectedReimbursementO
therProvisions

ifrs-full

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

Verwachte vergoeding, voor Het bedrag waarvan wordt verwacht dat het wordt vergoed informatieverschaffing: IFRS
waardelijke verplichtingen in door een andere partij uit hoofde van uitgaven voor de afwik 3 B67 c, informatieverschaf
een bedrijfscombinatie
keling van voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een fing: IFRS 3 B64 j
bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [mem
ber]; bedrijfscombinaties [member]]

ExpectedReimbursement
X instant debit
ContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

ifrs-full

Het bedrag aan toekomstige minimale subleasebetalingen die informatieverschaffing: IAS
men verwacht te ontvangen op grond van niet-opzegbare sub 17 31 d - vervaldatum
leaseovereenkomsten voor financiële leases. Minimale leasebeta 1.1.2019
lingen zijn betalingen waartoe de lessee gedurende de lease
periode verplicht is of kan worden gesteld, exclusief voorwaar
delijke leasebetalingen, servicekosten en belastingen die door de
lessor moeten worden betaald en die de lessor gerestitueerd
krijgt, samen met: a) voor de lessee: eventuele bedragen die
worden gegarandeerd door de lessee of door een met de lessee
verbonden partij; of b) voor de lessor: een eventuele restwaarde
die aan de lessor wordt gegarandeerd door: i) de lessee; ii) een
met de lessee verbonden partij; of iii) een derde die niet met de
lessor is verbonden en die financieel in staat is om de ver
plichtingen uit hoofde van de garantie na te komen.

NL

Verwachte toekomstige mi
nimale te ontvangen sub
leasebetalingen op grond
van niet-opzegbare sublease
overeenkomsten, geclassifi
ceerd als financiële lease

X instant debit

ExpectedFutureMinimumS
ubleasePaymentsReceiva
bleUnderNoncancellable
SubleasesClassifiedFinance
Lease

Het bedrag aan toekomstige minimale subleasebetalingen die informatieverschaffing: IAS
men verwacht te ontvangen op grond van niet-opzegbare sub 17 35 b - vervaldatum
leaseovereenkomsten voor operationele leases. Minimale lease 1.1.2019
betalingen zijn betalingen waartoe de lessee gedurende de
leaseperiode verplicht is of kan worden gesteld, exclusief voor
waardelijke leasebetalingen, servicekosten en belastingen die
door de lessor moeten worden betaald en die de lessor geres
titueerd krijgt, samen met: a) voor de lessee: eventuele bedra
gen die worden gegarandeerd door de lessee of door een met
de lessee verbonden partij; of b) voor de lessor: een eventuele
restwaarde die aan de lessor wordt gegarandeerd door: i) de
lessee; ii) een met de lessee verbonden partij; of iii) een derde
die niet met de lessor is verbonden en die financieel in staat is
om de verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen.

Documentatielabel

ifrs-full

Verwachte toekomstige mi
nimale te ontvangen sub
leasebetalingen op grond
van niet-opzegbare sublease
overeenkomsten, geclassifi
ceerd als operationele lease

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

ExpectedFutureMinimumS
ubleasePaymentsReceiva
bleUnderNoncancellable
SubleasesClassifiedAsOpe
ratingLease

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/382
29.5.2019

ExpenseArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOf
MineralResources

ExpenseArisingFromInsu
ranceContracts

ExpenseByNature

ExpenseByNatureAbstract

ExpenseDueToUnwindin
gOfDiscountOnProvisions

ExpenseForPolicyholder
ClaimsAndBenefitsWit
houtReductionForReinsu
ranceHeld

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Het bedrag aan kosten opgenomen als gevolg van de oprenting gebruikelijke werkwijze: IAS
van de verplichting uit hoofde van voorzieningen, resulterend 1 112 c
uit de impact van het verstrijken van de tijd. [Zie: andere
voorzieningen]

X duration debit Kosten voor claims en ver Het bedrag aan kosten voor claims en vergoedingen van po voorbeeld: IAS 1 85, voor
goedingen van polishouders, lishouders, zonder eventuele vermindering voor aangehouden beeld: IFRS 4 IG24 c, voor
zonder vermindering voor herverzekering.
beeld: IFRS 4 37 b
aangehouden herverzekering

X duration debit Kosten als gevolg van de
oprenting van de verplich
ting uit hoofde van voorzie
ningen

Kosten, per type [abstract]

Het bedrag aan kosten die zijn samengevoegd per type (bij informatieverschaffing: IAS 1
voorbeeld afschrijvingen, aangekochte materialen, transportkos 99
ten, personeelsbeloningen en advertentiekosten) en niet op
nieuw toegerekend aan verschillende functies binnen de enti
teit.

NL

X duration debit Kosten, per type

IFRS

Referenties

X duration debit Kosten die voortvloeien uit Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit verzekeringscon informatieverschaffing:
verzekeringscontracten
tracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]
4 37 b

Documentatielabel

IFRS

Label

X duration debit Kosten die voortvloeien uit Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit het opsporen van informatieverschaffing:
de exploratie en evaluatie minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aard 6 24 b
van minerale hulpbronnen
gas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit
wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied
exploratieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de
technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid
van de winning van de minerale hulpbron.

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/383

Referenties

IFRS

IFRS

Het bedrag aan cumulatieve lasten opgenomen uit hoofde van informatieverschaffing:
de aanhoudende betrokkenheid van de entiteit bij niet langer 7 42G b
opgenomen financiële activa (bijvoorbeeld veranderingen van
de reële waarde van afgeleide instrumenten). [Zie: lasten uit
hoofde van aanhoudende betrokkenheid bij niet langer opge
nomen financiële activa; derivaten [member]]
Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit in eigenvermogens informatieverschaffing:
instrumenten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalings 2 51 a
transacties waarbij de ontvangen goederen of diensten niet
voor opname als activa in aanmerking kwamen. [Zie: lasten
uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingstransacties
waarbij de ontvangen goederen of diensten niet voor opname
als activa in aanmerking kwamen]

Cumulatief opgenomen las
ten uit hoofde van aanhou
dende betrokkenheid bij niet
langer opgenomen financi
ële activa

ExpenseFromContinuingIn X instant debit
volvementInDerecognised
FinancialAssetsCumulative
lyRecognised

ExpenseFromEquitysett
X duration debit Lasten uit hoofde van in ei
ledSharebasedPayment
genvermogensinstrumenten
TransactionsInWhichGood
afgewikkelde, op aandelen
sOrServicesReceivedDid
gebaseerde betalingstrans
NotQualifyForRecognitio
acties waarbij de ontvangen
nAsAssets
goederen of diensten niet
voor opname als activa in
aanmerking kwamen

ExpenseFromSharebased
X duration debit Lasten uit hoofde van op Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit op aandelen geba informatieverschaffing:
PaymentTransactions
aandelen gebaseerde beta seerde betalingstransacties waarbij de ontvangen goederen of 2 51 a
InWhichGoodsOrServices
lingstransacties waarbij de diensten niet voor opname als activa in aanmerking kwamen.
ReceivedDidNotQualifyFor
ontvangen goederen of dien
RecognitionAsAssets
sten niet voor opname als
activa in aanmerking kwa
men

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL

IFRS

IFRS

Het bedrag aan lasten opgenomen uit hoofde van de aanhou informatieverschaffing:
dende betrokkenheid van de entiteit bij niet langer opgenomen 7 42G b
financiële activa (bijvoorbeeld veranderingen van de reële
waarde van afgeleide instrumenten). [Zie: financiële activa; de
rivaten [member]]

ExpenseFromContinuingIn X duration debit Lasten uit hoofde van aan
volvementInDerecognised
houdende betrokkenheid bij
FinancialAssets
niet langer opgenomen fi
nanciële activa

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit in geldmiddelen gebruikelijke werkwijze: IAS
afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingstransacties waar 1 112 c
bij de ontvangen goederen of diensten niet voor opname als
activa in aanmerking kwamen. [Zie: lasten uit hoofde van op
aandelen gebaseerde betalingstransacties waarbij de ontvangen
goederen of diensten niet voor opname als activa in aanmer
king kwamen]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Lasten uit hoofde van in
geldmiddelen afgewikkelde,
op aandelen gebaseerde be
talingstransacties waarbij de
ontvangen goederen of dien
sten niet voor opname als
activa in aanmerking kwa
men

Elementtype en at
tributen

ExpenseFromCashsettledS
harebasedPaymentTransac
tionsInWhichGoodsOrSer
vicesReceivedDidNotQuali
fyForRecognitionAsAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/384
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ExpenseIncomeIncludedIn X duration cre Lasten (baten) opgenomen
ProfitOrLossLiabilitiesUn
dit
in winst of verlies, verplich
derInsuranceContractsAn
tingen uit hoofde van uitge
geven verzekeringscontrac
dReinsuranceContractsIssu
ed
ten en herverzekeringscon
tracten

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

ExpenseRecognisedDuring
PeriodForBadAndDoubtful
DebtsForRelatedPartyTran
saction

X duration debit Lasten van oninbare of du Het bedrag aan lasten van oninbare of dubieuze vorderingen informatieverschaffing:
bieuze vorderingen voor die door verbonden partijen zijn verschuldigd en die tijdens de 24 18 d
transacties met verbonden periode zijn opgenomen. [Zie: verbonden partijen [member]]
partijen die tijdens de peri
ode zijn opgenomen

IAS

ExpenseOfRestructuringAc X duration debit Lasten van reorganisatieacti Het bedrag aan lasten die verband houden met reorganisatie. informatieverschaffing: IAS 1
Reorganisatie is een programma dat door het management 98 b
tivities
viteiten
wordt gepland en waarover het management de zeggenschap
heeft, en dat leidt tot materiële wijzigingen in het toepassings
gebied van de activiteiten van een entiteit of in de manier
waarop de bedrijfsvoering geschiedt. Voorbeelden van derge
lijke programma's zijn: a) de verkoop of beëindiging van een
bedrijfsactiviteit; b) de sluiting van bedrijfslocaties in een land
of regio of de overplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar een
ander land of een andere regio; c) wijzigingen in de manage
mentstructuur; en d) fundamentele reorganisaties die een ma
terieel effect hebben op de aard en focus van de bedrijfsactivi
teiten van de entiteit.

ifrs-full

ifrs-full

ExpenseIncomeOnDiscon
tinuedOperations

ifrs-full

NL

X duration debit Lasten (baten) bij beëindigde Het bedrag aan lasten of baten die verband houden met be informatieverschaffing: IAS 1
ëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten 98 e
bedrijfsactiviteiten
[member]]

De stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van uitgege voorbeeld: IFRS 4 IG37 d,
ven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten resul voorbeeld: IFRS 4 37 e
terend uit lasten of baten die zijn opgenomen in winst of
verlies. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzeke
ringscontracten en herverzekeringscontracten]

X duration debit Lasten uit hoofde van op Het bedrag aan lasten uit hoofde van op aandelen gebaseerde gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
aandelen gebaseerde beta betalingstransacties met werknemers.
lingstransacties met werk
nemers

ExpenseFromSharebased
PaymentTransactionsWi
thEmployees

Lasten uit hoofde van op
aandelen gebaseerde beta
lingstransacties waarbij de
ontvangen goederen of dien
sten niet voor opname als
activa in aanmerking kwa
men [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ExpenseFromSharebased
PaymentTransactions
InWhichGoodsOrServices
ReceivedDidNotQualifyFor
RecognitionAsAssetsAb
stract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X duration debit Lasten uit hoofde van finan
ciële activa geherclassificeerd
uit voor verkoop beschik
bare financiële activa, opge
nomen in winst of verlies

ExpensesDiscontinuedOpe
rations

ExpensesOnFinancialAs
setsReclassifiedOutOfAvai
lableforsaleFinancialAssets
RecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

Het bedrag van de lasten opgenomen in winst of verlies bij informatieverschaffing: IFRS
financiële activa geherclassificeerd uit de categorie beschikbaar 7 12A e - vervaldatum
voor verkoop. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa; 1.1.2018
overige onderdelen van het totaalresultaat]

X duration debit Lasten, beëindigde bedrijfs Het bedrag van de lasten van beëindigde bedrijfsactiviteiten. informatieverschaffing:
activiteiten
[Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]
5 33 b i

ExpensesArisingFromRein
suranceHeld

ifrs-full

NL

X duration debit Lasten die voortvloeien uit Het bedrag van de lasten die verband houden met aangehou voorbeeld: IAS 1 85, voor
beeld: IFRS 4 IG24 d, voor
aangehouden herverzekering den herverzekeringscontracten.
beeld: IFRS 4 37 b

Het bedrag van de lasten met betrekking tot variabele lease informatieverschaffing: IFRS
betalingen die niet in de waardering van leaseverplichtingen 16 53 e - ingangsdatum
zijn opgenomen. Variabele leasebetalingen zijn het gedeelte 1.1.2019
van de door een lessee aan een lessor verrichte betalingen
voor het gebruiksrecht van een onderliggend actief gedurende
de leaseperiode, dat varieert als gevolg van veranderingen in
feiten of omstandigheden die na de aanvangsdatum optreden
en die geen verband houden met het verstrijken van de tijd.
[Zie: leaseverplichtingen]

X duration debit Lasten met betrekking tot
ExpenseRelatingToVaria
bleLeasePaymentsNotInclu
variabele leasebetalingen die
dedInMeasurementOfLease
niet in de waardering van
Liabilities
leaseverplichtingen zijn op
genomen

ifrs-full

Referenties

Het bedrag van de lasten met betrekking tot leaseovereenkom informatieverschaffing: IFRS
sten van korte duur die administratief zijn verwerkt met toe 16 53 c - ingangsdatum
passing van alinea 6 van IFRS 16. Deze lasten hoeven niet de 1.1.2019
lasten te omvatten die verband houden met leaseovereenkom
sten met een leaseperiode van ten hoogste een maand. Een
leaseovereenkomst van korte duur is een leaseovereenkomst
die op de aanvangsdatum een leaseperiode van ten hoogste
twaalf maanden bestrijkt. Een leaseovereenkomst die een aan
koopoptie bevat, is geen leaseovereenkomst van korte duur.

Documentatielabel

ExpenseRelatingToShort
X duration debit Lasten met betrekking tot
termLeasesForWhichRecog
leaseovereenkomsten
van
nitionExemptionHasBeen
korte duur waarvoor de vrij
Used
stelling van opname is ge
bruikt

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ExpenseRelatingToLeasesO X duration debit Lasten met betrekking tot Het bedrag van de lasten met betrekking tot leaseovereenkom informatieverschaffing: IFRS
fLowvalueAssetsForWhich
leaseovereenkomsten voor sten voor activa met een lage waarde die administratief zijn 16 53 d - ingangsdatum
RecognitionExemptionHas
activa met een lage waarde verwerkt met toepassing van alinea 6 van IFRS 16. Deze lasten 1.1.2019
BeenUsed
waarvoor de vrijstelling van mogen niet de lasten omvatten die verband houden met lease
opname is gebruikt
overeenkomsten van korte duur voor activa met een lage waar
de.

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/386
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ExplanationOfAccounting
PoliciesAndMethodsOf
ComputationFollowedInIn
terimFinancialStatements

ExplanationOfAccounting
TreatmentAppliedToAny
FeeReceived

ExplanationOfAdjust
mentsBetweenDenomina
torsUsedToCalculateBasi
cAndDilutedEarningsPerS
hare

ExplanationOfAdjust
mentsOfNumeratorToCal
culateBasicEarningsPerSha
re

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

Verklaring van aanpassingen De aansluiting tussen de verschillende noemers gebruikt in de informatieverschaffing:
tussen noemers gebruikt in berekening van de gewone en verwaterde winst per aandeel. 33 70 b
de berekening van de ge
wone en verwaterde winst
per aandeel
Verklaring van aanpassingen De verklaring van de aanpassingen doorgevoerd aan de teller in informatieverschaffing:
33 70 a
van de teller in de bereke de berekening van de gewone winst per aandeel.
ning van de gewone winst
per aandeel

text

IAS

IAS

Verklaring van de verwer De verklaring van de verwerkingswijze die is toegepast op ver informatieverschaffing: SIC
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jaarrekening of, indien deze grondslagen of methoden zijn
gewijzigd, een beschrijving van de aard en het effect van de
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gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 1.1.2018
veranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies]
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IFRS

De verklaring van eventuele wijzigingen in het bereik van niet- informatieverschaffing:
gedisconteerde uitkomsten en de redenen voor deze wijzigin 3 B67 b ii
gen voor activa of verplichtingen uit hoofde van een voor
waardelijke vergoeding in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfs
combinaties [member]]

IFRS

De verklaring van het bedrag dat tussen de winst of het verlies informatieverschaffing: IFRS
en de overige onderdelen van het totaalresultaat is geherclassi 4 39L d - ingangsdatum bij
ficeerd met toepassing van de overlappingsbenadering, waarbij eerste toepassing van IFRS 9
de verklaring op zodanige wijze is opgesteld dat gebruikers van
jaarrekeningen in staat zijn inzicht te verwerven in de wijze
waarop dat bedrag is verkregen.

De beschrijving van de post in het overzicht van het totaalre informatieverschaffing:
sultaat waarin een winst uit een voordelige kooptransactie is 3 B64 n i
opgenomen. [Zie: opgenomen winst uit een voordelige koop
transactie]

De verklaring van de door het management noodzakelijk ge informatieverschaffing: IAS 1
achte aanpassingen aan posten in de jaarrekening om een 23 b
getrouw beeld te verkrijgen in omstandigheden waarin het
management tot de conclusie komt dat de naleving van een
vereiste in een IFRS dermate misleidend zou zijn dat dit in
strijd zou zijn met het doel van de jaarrekening zoals dat in
het Conceptuele Raamwerk is uiteengezet, maar de relevante
regelgeving de afwijking van het vereiste verbiedt.
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De verklaring of activa verworven door middel van overheids informatieverschaffing:
subsidies en aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde, na 38 122 c iii
opname zijn gewaardeerd volgens het kostprijsmodel of het
herwaarderingsmodel. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; overheid [member]; overheidssubsidies]

De verklaring van eventuele wijzigingen in opgenomen bedra informatieverschaffing:
gen van activa of verplichtingen uit hoofde van een voorwaar 3 B67 b i
delijke vergoeding in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscom
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Verklaring van de wijziging De verklaring van de wijziging in ofwel de naam van de ver informatieverschaffing: IAS 1
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leidend zou zijn dat deze in strijd zou zijn met het doel van de
jaarrekening zoals dat in het Conceptuele Raamwerk is uiteen
gezet, en de gehanteerde verwerkingswijze. [Zie: IFRS [mem
ber]]
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Verklaring van kredietrisico De verklaring van de kredietrisicobeheerspraktijken en op informatieverschaffing: IFRS
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De verklaring van het feit dat de entiteit vastgoedbeleggingen informatieverschaffing: IAS
heeft vervreemd die niet tegen reële waarde zijn geboekt wan 40 78 d i - ingangsdatum
neer de entiteit een vastgoedbelegging waardeert tegen kostprijs 1.1.2019
of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het reëlewaarde
model omdat de reële waarde nu en in de toekomst niet op
betrouwbare wijze kan worden bepaald. [Zie: gewaardeerd te
gen kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het
reëlewaardemodel [member]; vastgoedbeleggingen]

De verklaring hoe de reële waarde van ontvangen goederen of informatieverschaffing:
diensten is bepaald indien deze op directe wijze is bepaald 2 48
(bijvoorbeeld of de reële waarde van die goederen of diensten
tegen marktprijs is bepaald).

De verklaring van het verschil tussen: a) aan het einde van de informatieverschaffing: IFRS
jaarlijkse verslagperiode vlak vóór de datum van eerste toepas 16 C12 b - ingangsdatum
sing van IFRS 16 in overeenstemming met IAS 17 vermelde 1.1.2019
operationele leaseverbintenissen, gedisconteerd op basis van de
marginale rentevoet op de datum van eerste toepassing; en b)
in het overzicht van de financiële positie op de datum van
eerste toepassing van IFRS 16 opgenomen leaseverplichtingen.
De marginale rentevoet is de rentevoet waartegen een lessee
het bedrag nodig voor het verkrijgen van een actief van een
zelfde waarde als het met een gebruiksrecht overeenstemmende
actief in eenzelfde economische omgeving zou hebben kunnen
lenen voor eenzelfde duur en met eenzelfde zekerheid.

De verklaring van de details over afzonderlijke beleggingen die informatieverschaffing:
ofwel meer dan vijf procent uitmaken van de activa van een 26 35 a iii
toegezegdpensioenregeling min alle andere verplichtingen dan
de actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten,
ofwel vijf procent van enige klasse of type van effecten.
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De verklaring van het effect van wijzigingen in de samenstel informatieverschaffing:
ling van de entiteit tijdens de tussentijdse periode, met inbegrip 34 16A i
van bedrijfscombinaties, het verkrijgen of verliezen van zeggen
schap over dochterondernemingen en langlopende investerin
gen, reorganisaties en beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: be
drijfscombinaties [member]; beëindigde bedrijfsactiviteiten
[member]; dochterondernemingen [member]]
De verklaring van het effect van het besluit om het plan tot informatieverschaffing:
verkoop van vaste activa of groepen activa die worden afge 5 42
stoten te wijzigen, op de resultaten van de bedrijfsactiviteiten
voor de periode. [Zie: vaste activa of groepen activa die worden
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclas
sificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

IFRS

IAS

De verklaring van het effect van wijzigingen in de veronder informatieverschaffing:
stellingen voor de waardering van verzekeringsactiva en -ver 4 37 d
plichtingen, waarbij het effect van iedere wijziging met een
materieel effect op de jaarrekening afzonderlijk wordt getoond.

De verklaring van het effect van de overstap naar een waarde informatieverschaffing:
ring tegen reële waarde voor biologische activa die voorheen 41 56 c
werden gewaardeerd tegen hun kostprijs min de geaccumu
leerde afschrijving en bijzonderewaardeverminderingsverliezen
maar waarvoor de reële waarde betrouwbaar waardeerbaar
wordt. [Zie: biologische activa; bijzonderewaardeverminderings
verlies]

De verklaring van het feit dat de entiteit vastgoedbeleggingen informatieverschaffing: IAS
heeft vervreemd die niet tegen reële waarde zijn geboekt wan 40 78 d i - vervaldatum
neer de entiteit een vastgoedbelegging waardeert tegen kostprijs 1.1.2019
binnen het reëlewaardemodel omdat de reële waarde nu en in
de toekomst niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald.
[Zie: gewaardeerd tegen kostprijs binnen het reëlewaardemodel
[member]; vastgoedbeleggingen]
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Verklaring van het effect van De verklaring van de wijze waarop de overgang van de voor informatieverschaffing:
de overgang op de gerap heen toegepaste GAAP naar de IFRS de gerapporteerde finan 1 23
porteerde financiële positie
ciële positie van de entiteit heeft beïnvloed. [Zie: voorheen
toegepaste GAAP [member]; IFRS [member]]

Verklaring van het effect van De verklaring van de wijze waarop de overgang van de voor informatieverschaffing:
de overgang op gerappor heen toegepaste GAAP naar de IFRS de gerapporteerde finan 1 23
teerde financiële prestaties
ciële prestaties van de entiteit heeft beïnvloed. [Zie: voorheen
toegepaste GAAP [member]; IFRS [member]]

IFRS

IFRS

Verklaring van het effect van De verklaring van materiële aanpassingen in het kasstroom informatieverschaffing: IFRS
de overgang op gerappor overzicht die voortvloeien uit de overgang van de voorheen 1 25, informatieverschaffing:
teerde kasstromen
toegepaste GAAP naar de IFRS. [Zie: voorheen toegepaste IFRS 1 23
GAAP [member]; IFRS [member]]

IFRS

Verklaring van het effect van De verklaring die gebruikers van de jaarrekening inzicht geeft informatieverschaffing:
op aandelen gebaseerde be in de gevolgen van op aandelen gebaseerde betalingstransacties 2 50
talingen op winst of verlies voor de winst (het verlies) van de entiteit.
van de entiteit [text block]

IFRS

IFRS

De verklaring van het effect van het besluit om het plan tot informatieverschaffing:
verkoop van vaste activa of groepen activa die worden afge 5 42
stoten te wijzigen, op de resultaten van de bedrijfsactiviteiten
voor eerder gepresenteerde perioden. [Zie: vaste activa of groe
pen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop]
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Verklaring van het feit en de
grondslag voor de opstelling
van de jaarrekening indien
dit niet gebeurt in de ver
onderstelling dat de con
tinuïteit van de entiteit is ge
waarborgd

Verklaring van factoren die
hebben geleid tot de beslis
sing om steun te verlenen
aan voorheen niet-gecon
solideerde gestructureerde
entiteiten die resulteerde in
zeggenschap

text
ExplanationOfFactAndBa
sisForPreparationOfFinanci
alStatementsWhenNot
GoingConcernBasis

text

ifrs-full

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInRe
achingDecisionThatProvisi
onOfSupportToPreviously
UnconsolidatedStructure
dEntityResultedInObtai
ningControl

Verklaring van de geschatte De verklaring van de geschatte financiële impact van eventuele informatieverschaffing:
financiële impact van voor activa die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en 37 89
waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan
waardelijke activa
niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige ge
beurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle
heeft.

De verklaring van de relevante factoren die hebben geleid tot informatieverschaffing:
de beslissing door een moedermaatschappij of een van haar 12 16
dochterondernemingen om zonder de contractuele verplichting
om dit te doen, financiële of andere steun te verlenen aan een
voorheen niet-geconsolideerde gestructureerde eenheid die re
sulteerde in zeggenschap van de entiteit over de gestructu
reerde entiteit. [Zie: dochterondernemingen [member]; niet-ge
consolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

IFRS

De verklaring van het feit dat de entiteit de jaarrekening niet informatieverschaffing: IAS 1
heeft opgesteld op basis van de veronderstelling dat de con 25
tinuïteit van de entiteit is gewaarborgd en een verklaring van
de grondslag waarop de jaarrekening is opgesteld.

IAS

IFRS
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ExplanationOfEstimatedFi
nancialEffectOfContingen
tAssets
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De verklaring van de geschatte financiële impact voor voor informatieverschaffing:
waardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombina 3 B64 j i
tie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; bedrijfs
combinaties [member]]

Verklaring van de geschatte
financiële impact, voorwaar
delijke verplichtingen in een
bedrijfscombinatie

Referenties

De verklaring van het effect dat het tijdstip van de vervulling informatieverschaffing: IFRS
van prestatieverplichtingen en het normale tijdstip van de be 15 117 - ingangsdatum
taling op de contractactiva en de contractverplichtingen heb 1.1.2018
ben. [Zie: prestatieverplichtingen [member]; contractactiva;
contractverplichtingen]
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tion

Verklaring van het effect dat
het tijdstip van de vervulling
van prestatieverplichtingen
en het normale tijdstip van
de betaling op contractactiva
en
contractverplichtingen
hebben [text block]
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Verklaring van feiten en om
standigheden die wijzen op
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Verklaring van de feiten en
omstandigheden van de ver
koop of herclassificatie en
verwachte afstoting, wijze
en tijdstip

Verklaring van het feit dat
de totale boekwaarde van
goodwill of immateriële ac
tiva met onbeperkte ge
bruiksduur die aan kas
stroomgenererende
een
heden is toegekend, signifi
cant is
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De verklaring van het feit dat de totale boekwaarde van good informatieverschaffing:
will of immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur die aan 36 135
kasstroomgenererende eenheden (groepen eenheden) is toege
kend, significant is in vergelijking met de totale boekwaarde
van goodwill of immateriële activa met onbeperkte gebruiks
duur van de entiteit. [Zie: boekwaarde [member]; kasstroom
genererende eenheden [member]; andere immateriële activa
dan goodwill]
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IFRS
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De verklaring van de feiten en omstandigheden van de verkoop informatieverschaffing:
of die zullen leiden tot de verwachte afstoting, en de wijze en 5 41 b
het tijdstip van die afstoting, wanneer een vast actief of groep
activa die wordt afgestoten, ofwel is geclassificeerd als aange
houden voor verkoop, ofwel is verkocht.

De verklaring van feiten en omstandigheden die wijzen op een informatieverschaffing: IFRS
zeldzame situatie voor de herclassificatie van financiële activa 7 12A c - vervaldatum
die niet langer worden aangehouden met het doel om deze op 1.1.2018
korte termijn te verkopen of terug te kopen, uit de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies; herclassificatie uit financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies]
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ExplanationOfFactThatFi
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ExplanationOfFactThatFi
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ousPeriodsNotPresented

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IAS

De verklaring van het feit dat de jaarrekening en overeenkom informatieverschaffing:
stige cijfers voor voorgaande perioden zijn aangepast voor 29 39 a
wijzigingen in de algemene koopkracht van de functionele
valuta en bijgevolg zijn gepresenteerd in termen van de maat
eenheid die geldt op het einde van de verslagperiode bij ver
slaggeving omtrent hyperinflatie.

Verklaring van het feit dat De verklaring in de eerste IFRS-jaarrekening van de entiteit van informatieverschaffing:
de jaarrekening voor voor het feit dat de entiteit over voorgaande perioden geen jaar 1 28
gaande perioden niet is ge rekening presenteerde.
presenteerd

Verklaring van het feit dat
de jaarrekening en overeen
komstige cijfers voor voor
gaande perioden zijn aange
past voor wijzigingen in de
algemene koopkracht van de
functionele valuta

IFRS

IFRS

Verklaring van het feit dat
financiële
instrumenten
waarvan de reële waarde
voorheen niet betrouwbaar
kon worden gewaardeerd,
niet langer worden opge
nomen

De verklaring van het feit dat financiële instrumenten waarvan informatieverschaffing:
de reële waarde voorheen niet betrouwbaar kon worden ge 7 30 e
waardeerd, niet langer worden opgenomen. [Zie: financiële in
strumenten, klasse [member]]

IAS

IAS

De verklaring van het feit dat de boekwaarde van goodwill of informatieverschaffing:
immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur die aan een 36 135
eenheid (groep eenheden) over verschillende kasstroomgenere
rende eenheden (groepen eenheden) is toegekend, niet signifi
cant is in vergelijking met de totale boekwaarde van goodwill
of immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur van de
entiteit. [Zie: boekwaarde [member]; kasstroomgenererende
eenheden [member]; andere immateriële activa dan goodwill]

Documentatielabel

Verklaring van het feit dat De verklaring van het feit dat de eigenaars van de entiteit of informatieverschaffing:
de eigenaars van de entiteit anderen over de bevoegdheid beschikken om de jaarrekening 10 17
of anderen over de bevoegd na uitgifte aan te passen.
heid beschikken om de jaar
rekening na uitgifte aan te
passen

Verklaring van het feit dat
de boekwaarde van goodwill
of immateriële activa met
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ExplanationOfFinancialEf
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De verklaring van de financiële impact van de in de actuele informatieverschaffing:
verslagperiode opgenomen aanpassingen die verband houden 3 61
met bedrijfscombinaties die in de verslagperiode of in voor
gaande verslagperioden hebben plaatsgevonden. [Zie: bedrijfs
combinaties [member]]

IAS

IFRS

Verklaring van de financiële
impact van een gebeurtenis
die niet leidt tot aanpassing
van de jaarrekening na de
verslagperiode [text block]

De verklaring van ofwel een schatting van de financiële impact informatieverschaffing:
van een gebeurtenis die niet leidt tot aanpassing na de ver 10 21 b
slagperiode, ofwel een mededeling dat een dergelijke schatting
niet mogelijk is.

IAS

Verklaring van de financiële De verklaring van de financiële impact van de afwijking van informatieverschaffing: IAS 1
impact van de afwijking van IFRS op posten in de jaarrekening zoals die bij naleving van 20 d
IFRS
het vereiste in de jaarrekening zou zijn gerapporteerd.

Verklaring van de geschatte De verklaring van de geschatte financiële impact van voorwaar informatieverschaffing:
financiële impact van voor delijke verplichtingen. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen 37 86 a
waardelijke verplichtingen
[member]]

Verklaring van de financiële
impact van aanpassingen die
verband houden met be
drijfscombinaties
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text block
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ExplanationOfFactThatSha
resHaveNoParValue

ifrs-full

Verklaring van het feit dat De verklaring van het feit dat aandelen geen nominale waarde informatieverschaffing: IAS 1
aandelen geen nominale hebben. [Zie: nominale waarde per aandeel]
79 a iii
waarde hebben

Referenties

text
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Verklaring van het feit dat De verklaring van het feit dat het maximumbedrag van de informatieverschaffing:
het maximumbedrag van de betaling voor voorwaardelijke-vergoedingsregelingen en vrijwa 3 B64 g iii
betaling voor voorwaardelij ringsactiva onbeperkt is.
ke-vergoedingsregelingen en
vrijwaringsactiva onbeperkt
is
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IFRS

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin winst informatieverschaffing:
(verlies) is opgenomen (indien niet afzonderlijk gepresenteerd) 12 19 b
wanneer de zeggenschap over een dochteronderneming is ver
loren. [Zie: dochterondernemingen [member]]

Verklaring van afdekkings De verklaring van afdekkingsineffectiviteit resulterend uit bron informatieverschaffing: IFRS
ineffectiviteit resulterend uit nen die ontstonden in het kader van de afdekkingsrelatie. [Zie: 7 23E - ingangsdatum
bronnen die ontstonden in winst (verlies) uit afdekkingsineffectiviteit]
1.1.2018
het kader van de afdekkings
relatie

Beschrijving van post(en) in
winst of verlies waarin winst
(verlies) is opgenomen wan
neer de zeggenschap over
een dochteronderneming is
verloren

IFRS

De verklaring van de winst of het verlies die/dat betrekking informatieverschaffing:
heeft op verworven identificeerbare activa en overgenomen 3 B67 e
verplichtingen in een bedrijfscombinatie en die/dat van dusda
nige omvang, aard en frequentie is dat de vermelding ervan
relevant is om de jaarrekening van de samengevoegde entiteit
te begrijpen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

NL

Verklaring van enige winst
of enig verlies die/dat be
trekking heeft op verworven
identificeerbare activa en
overgenomen verplichtingen
in een bedrijfscombinatie en
die/dat van dusdanige om
vang, aard en frequentie is
dat de vermelding ervan re
levant is om de jaarrekening
van de samengevoegde enti
teit te begrijpen

Verklaring van de eerste toe De informatieverschaffing over kwalitatieve informatie die ge informatieverschaffing: IFRS
passing van IFRS 9 [text bruikers in staat stelt inzicht te verwerven in: a) de wijze 7 42J - ingangsdatum
block]
waarop de entiteit de classificatievereisten van IFRS 9 heeft 1.1.2018
toegepast op de financiële activa waarvan de classificatie als
gevolg van de toepassing van IFRS 9 is gewijzigd; en b) de
redenen waarom financiële activa of financiële verplichtingen
op de datum van eerste toepassing als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies worden aangewezen of niet langer als zodanig worden
aangewezen.
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ToTypicalTimingOfPay
ment

ExplanationOfImpairment
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ExplanationOfIndependent text
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ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block
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Referenties

De verklaring wanneer de entiteit een functionele valuta heeft informatieverschaffing:
die de valuta van een economie met hyperinflatie was of is, 1 31C
hoe en waarom de entiteit eerst een functionele valuta had
waarvoor er geen betrouwbare algemene prijsindex voorhan
den is en die vervolgens niet meer had, en er geen sprake is
van inwisselbaarheid met een stabiele vreemde valuta.
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IFRS

IFRS

De verklaring van een opgenomen of teruggenomen bijzon informatieverschaffing:
derewaardeverminderingsverlies. [Zie: bijzonderewaardevermin 36 130 d ii
deringsverlies; terugneming van bijzonderewaardeverminde
ringsverlies]

Verklaring van betrokken De verklaring van het feit of een onafhankelijke taxateur was informatieverschaffing:
heid van een onafhankelijke betrokken voor materiële vaste activa opgenomen tegen geher 16 77 b
taxateur bij de herwaarde waardeerde waarde. [Zie: materiële vaste activa]
ring, materiële vaste activa

Verklaring van opgenomen
of teruggenomen bijzon
derewaardeverminderings
verlies [text block]

IAS

IAS

Verklaring van hoe het tijd De verklaring van hoe het tijdstip van de vervulling van pres informatieverschaffing: IFRS
stip van de vervulling van tatieverplichtingen verband houdt met het normale tijdstip van 15 117 - ingangsdatum
prestatieverplichtingen ver de betaling. [Zie: prestatieverplichtingen [member]]
1.1.2018
band houdt met het nor
male tijdstip van de betaling

Verklaring van hoe signifi De verklaring van hoe significante veranderingen van de bru informatieverschaffing: IFRS
cante veranderingen van de toboekwaarde van financiële instrumenten bijdroegen aan ver 7 35I - ingangsdatum
brutoboekwaarde van finan anderingen van de voorziening voor verliezen.
1.1.2018
ciële instrumenten bijdroe
gen aan veranderingen van
een voorziening voor verlie
zen

Verklaring van hoe de in De verklaring van hoe de instantie voor tariefregulering is ver informatieverschaffing:
stantie voor tariefregulering bonden met de entiteit. [Zie: beschrijving van de identiteit van 14 30 b
is verbonden
instantie(s) voor tariefregulering]

Verklaring van hoe en
waarom de entiteit eerst
een functionele valuta had
en dan niet meer waarvoor
er geen betrouwbare alge
mene prijsindex voorhanden
is en er geen sprake is van
inwisselbaarheid met een
stabiele vreemde valuta.
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Verklaring van investerings- De verklaring van de relevante informatie over investerings- en informatieverschaffing: IAS 7
en financieringstransacties financieringstransacties waarvoor het gebruik van geldmiddelen 43
waarvoor het gebruik van of kasequivalenten niet is vereist.
geldmiddelen of kasequiva
lenten niet is vereist
Verklaring van betrokken De verklaring van het feit of een onafhankelijke taxateur was informatieverschaffing: IFRS
heid van een onafhankelijke betrokken voor activa met gebruiksrecht opgenomen tegen 16 57 - ingangsdatum
taxateur bij de herwaarde geherwaardeerde waarde. [Zie: activa met gebruiksrecht]
1.1.2019
ring, activa met gebruiks
recht
Verklaring van uitgiften, te De verklaring van de uitgiften, terugkopen en terugbetalingen informatieverschaffing:
rugkopen en terugbetalingen van obligaties en aandelen.
34 16A e
van obligaties en aandelen

text

text

ExplanationOfInvesting
AndFinancingTransactions
NotRequireUseOfCashOr
CashEquivalents

ExplanationOfInvolvemen text
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valuationRightofuseAssets

ExplanationOfIssuancesRe
purchasesAndRepayments
OfDebtAndEquitySecurities

ExplanationOfMainClasse
sOfAssetsAffectedByIm
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sOfImpairmentLosses
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text
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Verklaring van de voor
naamste categorieën van ac
tiva die bijzonderewaarde
verminderingsverliezen heb
ben ondergaan of zijn beïn
vloed door terugnemingen
van
bijzonderewaardever
minderingsverliezen

De verklaring van de voornaamste categorieën van activa die informatieverschaffing:
bijzonderewaardeverminderingsverliezen hebben ondergaan of 36 131 a
zijn beïnvloed door terugnemingen van bijzonderewaardever
minderingsverliezen. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsver
lies]

IAS

IAS

IFRS
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Verklaring van rentebaten De verklaring dat de entiteit de rentebaten na aftrek van de informatieverschaffing:
gerapporteerd na aftrek van rentelasten van een segment heeft gerapporteerd. [Zie: rente 8 23
rentelasten
lasten]

De verklaring van de inputs, veronderstellingen en ramings informatieverschaffing: IFRS
technieken die worden gebruikt om de vereisten inzake bijzon 7 35G - ingangsdatum
dere waardevermindering toe te passen voor financiële instru 1.1.2018
menten.

ExplanationOfInterestReve
nueReportedNetOfInterest
Expense

Verklaring van inputs, ver
onderstellingen en ramings
technieken die worden ge
bruikt om de vereisten in
zake bijzondere waardever
mindering toe te passen
[text block]

ifrs-full

text block

ExplanationOfInputsAs
sumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToApply
ImpairmentRequirements
Explanatory

Verklaring van eerste toe De verklaring van de eerste toepassing van de vereisten inzake informatieverschaffing: IFRS
passing van vereisten inzake bijzondere waardevermindering voor financiële instrumenten. 7 42P - ingangsdatum
bijzondere waardeverminde
1.1.2018
ring voor financiële instru
menten [text block]
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Verklaring van gebeurtenis De verklaring van gebeurtenissen na de tussentijdse periode die informatieverschaffing:
sen na de tussentijdse peri niet werden weergegeven in de jaarrekening voor de tussen 34 16A h
ode die niet werden weer tijdse periode.
gegeven

Verklaring van gehanteerde De verklaring van de gehanteerde waarderingsgrondslag(en) bij informatieverschaffing: IAS 1
117 a
waarderingsgrondslagen bij de opstelling van de jaarrekening.
de opstelling van de jaar
rekening [text block]

Verklaring van wijzigingen, Verklaring van de wijzigingen voor op aandelen gebaseerde informatieverschaffing:
gewijzigde op aandelen ge betalingsovereenkomsten. [Zie: op aandelen gebaseerde beta 2 47 c i
baseerde betalingsovereen lingsovereenkomsten [member]]
komsten
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De verklaring van oordelen, naast de oordelen inzake schattin informatieverschaffing: IAS 1
gen, die het management zich heeft gevormd bij de toepassing 122
van de door de entiteit gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en die het meest significante effect hebben op de
in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Verklaring van managemen
toordelen bij de toepassing
van grondslagen voor finan
ciële verslaggeving van de
entiteit met significante im
pact op opgenomen bedra
gen

De verklaring van de voornaamste gebeurtenissen en omstan informatieverschaffing: IAS
digheden die tot de opname of terugneming van bijzondere 36 131 b, informatieverschaf
waardeverminderingsverliezen hebben geleid. [Zie: bijzondere fing: IAS 36 130 a
waardeverminderingsverlies]
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De verklaring van de aard en het bedrag van posten die een informatieverschaffing:
invloed hebben op activa, verplichtingen, eigen vermogen, net 34 16A c
toresultaat of kasstromen die ongebruikelijk zijn wegens hun
aard, omvang of frequentie.

De verklaring van de aard en het bedrag van schattingswijzi informatieverschaffing:
gingen van bedragen die in voorgaande tussentijdse perioden 34 16A d
van het lopende boekjaar zijn gerapporteerd, of schattingswij
zigingen van bedragen die in voorgaande boekjaren zijn gerap
porteerd, vermeld in het tussentijdse financiële verslag van de
entiteit.

Verklaring van de aard en De verklaring van de aard en het bedrag van elke afzonderlijke informatieverschaffing:
het bedrag van significante significante transactie met een overheid die zeggenschap of 24 26 b i
transacties
gezamenlijke zeggenschap heeft over, of invloed van betekenis
heeft op, de verslaggevende entiteit en entiteiten onder zeggen
schap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis van
die overheid.

Verklaring van aard en be
drag van posten die een in
vloed hebben op activa, ver
plichtingen, eigen vermogen,
nettoresultaat of kasstromen
die ongebruikelijk zijn we
gens hun aard, omvang of
frequentie

text
ExplanationOfNatureAn
dAmountOfItemsAffecting
AssetsLiabilitiesEquityNe
tIncomeOrCashFlowsTha
tAreUnusualBecauseOfT
heirNatureSizeOrIncidence

ifrs-full

Referenties

De verklaring van de aard en het bedrag van aanpassingen in informatieverschaffing:
de lopende periode aan bedragen die voorheen zijn gepresen 5 35
teerd in beëindigde bedrijfsactiviteiten die rechtstreeks betrek
king hebben op de afstoting van een beëindigde bedrijfsactivi
teit in een voorgaande periode. Deze aanpassingen kunnen
zich voordoen in de volgende omstandigheden: a) de oplossing
van onzekerheden die voortvloeien uit de voorwaarden van de
afstotingstransactie, zoals de oplossing van aankoopprijsaan
passingen en schadevergoedingskwesties met de koper; b) de
oplossing van onzekerheden die voortvloeien uit en recht
streeks gerelateerd zijn aan de activiteiten van de component
vóór zijn afstoting, zoals de door de verkoper behouden ver
plichtingen inzake milieu en productgaranties; en c) de afwik
keling van verplichtingen uit hoofde van een beloningsregeling
voor het personeel, op voorwaarde dat de afwikkeling recht
streeks betrekking heeft op de afstotingstransactie. [Zie: beëin
digde bedrijfsactiviteiten [member]]

Documentatielabel

IAS

IAS

IAS

IFRS

NL

text

Verklaring van de aard en
het bedrag van schattings
wijzigingen van bedragen
die werden gerapporteerd
in voorgaande tussentijdse
perioden of voorgaande
boekjaren.

text

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfChangesInEsti
matesOfAmountsReporte
dInPriorInterimPeriodsOr
PriorFinancialYears

ifrs-full

Verklaring van de aard en
aanpassingen aan bedragen
die voorheen zijn gepresen
teerd in beëindigde bedrijfs
activiteiten

Label

text
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ExplanationOfNatureAn
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29.5.2019
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ExplanationOfNatureAnd
ExtentOfObligationsToPro
videOrRightsToExpectPro
visionOfServices

ExplanationOfNatureAnd
ExtentOfOtherRightsAnd
Obligations

ExplanationOfNatureAnd
ExtentOfRenewalAndTer
minationOptions

ExplanationOfNatureAnd text
ExtentOfRightsToUseSpeci
fiedAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Referenties

De verklaring van de aard en omvang (bijvoorbeeld hoeveel informatieverschaffing:
heid, tijdsduur of bedrag indien van toepassing) van verplich 29 6 c ii
tingen om diensten te verlenen of rechten om de verlening van
diensten te verwachten in het kader van dienstverlening uit
hoofde van concessieovereenkomsten. [Zie: dienstverlening uit
hoofde van concessieovereenkomsten [member]]

De verklaring van de aard en omvang (bijvoorbeeld hoeveel informatieverschaffing:
heid, tijdsduur of bedrag indien van toepassing) van verplich 29 6 c iv
tingen om bepaalde activa te leveren of rechten om bepaalde
activa te ontvangen aan het einde van de concessieperiode in
het kader van dienstverlening uit hoofde van concessieovereen
komsten. [Zie: dienstverlening uit hoofde van concessieover
eenkomsten [member]]

De verklaring van de aard en omvang (bijvoorbeeld hoeveel informatieverschaffing:
heid, tijdsduur of bedrag indien van toepassing) van verplich 29 6 c iii
tingen om materiële vaste activa in dienstverlening uit hoofde
van concessieovereenkomsten te verwerven of te bouwen. [Zie:
dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten
[member]; materiële vaste activa]

Documentatielabel

De verklaring van de aard en omvang (bijvoorbeeld hoeveel informatieverschaffing:
heid, tijdsduur of bedrag indien van toepassing) van opties met 29 6 c v
betrekking tot de verlenging en beëindiging van de overeen
komst in het kader van dienstverlening uit hoofde van con
cessieovereenkomsten. [Zie: dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten [member]]

Verklaring van de aard en De verklaring van de aard en omvang (bijvoorbeeld hoeveel informatieverschaffing:
omvang van rechten om be heid, tijdsduur of bedrag indien van toepassing) van rechten 29 6 c i
paalde activa te gebruiken
om bepaalde activa te gebruiken in het kader van dienstver
lening uit hoofde van concessieovereenkomsten. [Zie: dienst
verlening uit hoofde van concessieovereenkomsten [member]]

Verklaring van de aard en
omvang van opties met be
trekking tot de verlenging
en beëindiging van de over
eenkomst

Verklaring van de aard en De verklaring van de aard en omvang (bijvoorbeeld hoeveel informatieverschaffing:
omvang van andere rechten heid, tijdsduur of bedrag indien van toepassing) van rechten en 29 6 c vi
en verplichtingen
verplichtingen in het kader van dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten die de entiteit niet afzonderlijk ver
meldt. [Zie: dienstverlening uit hoofde van concessieovereen
komsten [member]]

Verklaring van de omvang
en aard van verplichtingen
om diensten te verlenen of
rechten om de verlening van
diensten te verwachten

Verklaring van de aard en
omvang van verplichtingen
om bepaalde activa te le
veren of rechten om be
paalde activa te ontvangen
aan het einde van de con
cessieperiode.

Verklaring van de aard en
omvang van verplichtingen
om materiële vaste activa te
verwerven of te bouwen

Label
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text

Verklaring van mogelijkheid
tot restitutie, voorwaarde
lijke verplichtingen in een
bedrijfscombinatie

De verklaring van de mogelijkheid tot restitutie door een an informatieverschaffing:
dere partij van uitgaven om in een bedrijfscombinatie opge 3 B64 j i
nomen voorwaardelijke verplichtingen op te nemen. [Zie:
voorwaardelijke verplichtingen [member]; bedrijfscombinaties
[member]]

IFRS

IAS

Verklaring van mogelijkheid De verklaring van de mogelijkheid tot restitutie door een an informatieverschaffing:
tot restitutie, voorwaarde dere partij voor uitgaven om voorwaardelijke verplichtingen af 37 86 c
lijke verplichtingen
te wikkelen. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]

text

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContin
gentLiabilities

ifrs-full

Verklaring van niet toege De verklaring van het feit dat de entiteit een nieuwe IFRS die is informatieverschaffing: IAS 8
paste nieuwe standaarden uitgegeven maar nog niet in werking is, niet heeft toegepast 30 a
of interpretaties

De verklaring waarom opbrengsten uit hoofde van externe informatieverschaffing: IFRS
klanten voor elk product en elke dienst of voor elke groep 8 32, informatieverschaffing:
van soortgelijke producten en diensten niet zijn gerapporteerd IFRS 8 33
(bijvoorbeeld indien de kosten voor het opstellen van de in
formatie overdreven hoog zouden uitvallen). [Zie: producten
en diensten [member]; opbrengsten]

Verklaring van de periode De verklaring van de periode waarover het management kas informatieverschaffing: IAS
waarover het management stromen gebaseerd op door het management goedgekeurde 36 134 d iii, informatiever
kasstromen heeft geraamd
financiële budgetten/voorspellingen heeft geraamd en, indien schaffing: IAS 36 134 e iii
voor een kasstroomgenererende eenheid (groep eenheden)
een langere periode wordt gebruikt dan vijf jaar, een verklaring
waarom die langere periode gerechtvaardigd is. [Zie: kas
stroomgenererende eenheden [member]]

ExplanationOfPeriodO
verWhichManagementHas
ProjectedCashFlows

ifrs-full
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De verklaring van de naam van de IFRS in kwestie, de aard van informatieverschaffing: IAS 1
het vereiste, de reden waarom het management tot de conclu 23 a
sie is gekomen dat de naleving van het vereiste in de omstan
digheden dermate misleidend is dat dit in strijd is met het doel
van de jaarrekening zoals dat in het Conceptuele Raamwerk is
uiteengezet.
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text
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ifrs-full

Verklaring waarom op
brengsten uit hoofde van ex
terne klanten voor elk pro
duct en elke dienst of voor
elke groep van soortgelijke
producten en diensten niet
zijn gerapporteerd

text

ExplanationOfNecessaryIn
formationNotAvailable
AndDevelopmentCostEx
cessive

ifrs-full

Verklaring van de aard van
het vereiste in de IFRS en
conclusie waarom het ver
eiste in strijd is met het
doel van de jaarrekening uit
eengezet in het Raamwerk

Label
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aard van het geschil en van
de reden waarom de infor
matie over de voorziening
niet is vermeld

text

ExplanationOfReasonFor
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onRegardingProvision

ExplanationOfReasonsFor
ChangesInLossAllowance
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ExplanationOfReasonsFor
SignificantChangesInFinan
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ExplanationOfRea
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ifrs-full
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text

IAS

IAS

De verklaring van de redenen voor veranderingen in de voor voorbeeld: IFRS 7 B8D - in
ziening voor verliezen voor financiële instrumenten, die het gangsdatum 1.1.2018
volgende kan omvatten a) de samenstelling van de portefeuille;
b) het volume van de verworven of gecreëerde financiële in
strumenten; en c) de ernst van de te verwachten kredietver
liezen.

De verklaring van de algemene aard van het geschil met andere informatieverschaffing:
partijen over het onderwerp van een voorziening en het feit en 37 92
de reden waarom de vereiste informatie over een voorziening
niet is vermeld door de entiteit. [Zie: voorzieningen]

De verklaring van de algemene aard van het geschil met andere informatieverschaffing:
partijen over het onderwerp van een voorwaardelijke verplich 37 92
ting en het feit en de reden waarom de vereiste informatie over
een voorwaardelijke verplichting niet is vermeld door de enti
teit. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]

IAS

Verklaring van de redenen
waarom de entiteit ervoor
koos de IFRS toe te passen
alsof zij nooit was opgehou
den met het toepassen van
de IFRS

De verklaring van de redenen waarom een entiteit die de IFRS informatieverschaffing:
tijdens een voorgaande verslagperiode heeft toegepast, maar 1 23B
waarvan de recentste voorgaande jaarrekening geen expliciete
en onvoorwaardelijke verklaring van overeenstemming met de
IFRS bevatte, ervoor koos de IFRS toe te passen alsof zij nooit
was opgehouden met het toepassen van de IFRS.

IFRS

Verklaring van de redenen De verklaring van de redenen voor significante veranderingen informatieverschaffing: IFRS
voor significante veranderin in posten van de jaarrekening door de toepassing van IFRS 15. 15 C8 b - ingangsdatum
gen in posten van de jaar
1.1.2018
rekening door de toepassing
van IFRS 15

Verklaring van de redenen
voor veranderingen in de
voorziening voor verliezen
voor financiële instrumenten

Verklaring van de algemene
aard van het geschil en van
de reden waarom de infor
matie over de voorwaarde
lijke verplichting niet is ver
meld

text
ExplanationOfReasonFor
NondisclosureOfInformati
onRegardingContingentLia
bility
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De verklaring van de algemene aard van het geschil met andere informatieverschaffing:
partijen over het onderwerp van een voorwaardelijk actief en 37 92
het feit en de reden waarom de vereiste informatie over een
mogelijk actief dat voortvloeit uit gebeurtenissen in het ver
leden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het
al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige
gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle
heeft, niet is vermeld.
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de reden waarom de infor
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lijk actief niet is vermeld

Label

text

Elementtype en at
tributen

ExplanationOfReasonFor
NondisclosureOfInformati
onRegardingContingentAs
set

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/406
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

text

text

text
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text

ExplanationOfReasonWhy
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mineAmountsOfAdjust
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ExplanationOfReasonWhy
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rors

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

Verklaring van beperkingen
op de uitkering van her
waarderingsreserves
voor
immateriële activa

De verklaring van eventuele beperkingen op de uitkering aan informatieverschaffing:
aandeelhouders van het saldo van de herwaarderingsreserves 38 124 b
voor immateriële activa aan aandeelhouders. [Zie: herwaarde
ringsreserves]

IAS

IFRS

De verklaring van de relevante factoren die hebben geleid tot informatieverschaffing:
de beslissing door een beleggingsentiteit of een van haar niet- 12 19G
geconsolideerde dochterondernemingen om zonder de contrac
tuele verplichting om dit te doen, financiële of andere steun te
verlenen aan een niet-geconsolideerde gestructureerde eenheid
waarover de beleggingsentiteit geen zeggenschap had, die re
sulteerde in zeggenschap. [Zie: informatieverschaffing over be
leggingsentiteiten [text block]; dochterondernemingen [mem
ber]; niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

Verklaring van relevante fac
toren die hebben geleid tot
de beslissing om steun te
verlenen die resulteerde in
zeggenschap over de nietgeconsolideerde gestructu
reerde entiteit

IAS

NL

Verklaring van relaties tus De verklaring van de relaties tussen een moedermaatschappij informatieverschaffing:
sen moedermaatschappij en en haar dochterondernemingen [Zie: dochterondernemingen 24 13
dochterondernemingen
[member]]

Verklaring van de reden De verklaring van de reden waarom het niet haalbaar is om informatieverschaffing: IAS 8
waarom het niet haalbaar is bedragen te bepalen van aanpassingen die verband houden met 28 h, informatieverschaffing:
om bedragen te bepalen van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving.
IAS 8 29 e
aanpassingen die verband
houden met wijzigingen in
de grondslag voor financiële
verslaggeving

Verklaring van de reden De verklaring van de reden waarom het niet haalbaar is om informatieverschaffing: IAS 8
waarom het niet haalbaar is bedragen te bepalen voor correcties in verband met fouten in 49 d
om bedragen te bepalen voorgaande perioden.
voor correcties in verband
met fouten in voorgaande
perioden

Label
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Verklaring van significante De verklaring van de significante veranderingen van de con informatieverschaffing: IFRS
veranderingen van contract tractactiva en de contractverplichtingen. [Zie: contractactiva; 15 118 - ingangsdatum
activa en contractverplich contractverplichtingen]
1.1.2018
tingen [text block]

Verklaring van significante De verklaring van de significante veranderingen van de boek informatieverschaffing: IFRS
veranderingen van de net waarde van de netto-investering in financiële leases. [Zie: netto- 16 93 - ingangsdatum
to-investering in financiële investering in financiële lease]
1.1.2019
leases [text block]

text block

ExplanationOfSignificant
ChangesInContractAsset
sAndContractLiabilitiesEx
planatory

ExplanationOfSignificant
text block
ChangesInNetInvestmen
tInFinanceLeaseExplanatory

ifrs-full

IFRS

Beschrijving van een op aan De beschrijving van een op aandelen gebaseerde betalingsover informatieverschaffing:
delen gebaseerde betalings eenkomst die op enig moment in de verslagperiode bestond. 2 45 a
overeenkomst
[Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [mem
ber]]
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text

ExplanationOfShareOpti
onsInSharebasedPaymen
tArrangement

ifrs-full

IAS

text

ExplanationOfSeasonality
OrCyclicalityOfInterim
Operations

ifrs-full

NL

Verklaring van het seizoens De verklarende opmerkingen over het seizoensgebonden of informatieverschaffing:
gebonden of cyclische ka cyclische karakter van tussentijdse bedrijfsactiviteiten.
34 16A b
rakter van tussentijdse be
drijfsactiviteiten

Verklaring van de risicobe De verklaring van de risicobeheerstrategie in verband met informatieverschaffing: IFRS
heerstrategie in verband hedge accounting.
7 22 A - ingangsdatum
met hedge accounting [text
1.1.2018
block]

IAS

text block

De verklaring van het bestaan van beperkingen met betrekking informatieverschaffing:
tot de realiseerbaarheid van vastgoedbeleggingen of de overma 40 75 g
king van baten en opbrengsten bij de vervreemding van vast
goedbeleggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
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HedgeAccountingExplana
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Verklaring van termijnen en De verklaring van de termijnen en voorwaarden van uitstaande informatieverschaffing:
voorwaarden van uitstaande saldi voor transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden 24 18 b i
saldi voor transacties met partijen [member]]
verbonden partijen

ExplanationOfTransacti
onsLinkedTogether

ExplanationOfTransacti
onsRecognisedSeparately
FromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

ifrs-full

ifrs-full

text

text

Beschrijving van transacties De beschrijving van transacties die los van de verwerving van
die los van de verwerving activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombina
van activa en overname ties worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
van verplichtingen in een
bedrijfscombinatie worden
opgenomen

informatieverschaffing: IFRS
3 B64 l, informatieverschaf
fing: IFRS 3 B64 m, informa
tieverschaffing: IFRS 3 B64 l i

Verklaring van transacties De verklaring van transacties die zijn gekoppeld voor overeen informatieverschaffing: SIC
komsten betreffende de juridische vorm van een leaseovereen 27 10 a iii - vervaldatum
die zijn gekoppeld
komst.
1.1.2019

IAS

SIC

IAS
NL

text

ExplanationOfTermsAnd
ConditionsOfOutstanding
BalancesForRelatedPar
tyTransaction

ifrs-full

De verklaring van belangrijke bepalingen van de dienstver informatieverschaffing:
lening uit hoofde van concessieovereenkomsten die invloed 29 6 b
kunnen hebben op het bedrag, het tijdstip en de zekerheid
van toekomstige kasstromen (bijvoorbeeld de periode van de
concessie, de data waarop de vergoedingen worden herzien, en
de basis waarop de vergoedingen worden herzien of nieuwe
onderhandelingen plaatsvinden). [Zie: dienstverlening uit
hoofde van concessieovereenkomsten [member]]

Verklaring van belangrijke
bepalingen van dienstver
lening uit hoofde van een
concessieovereenkomst die
invloed kunnen hebben op
bedrag, tijdstip en zekerheid
van toekomstige kasstromen

ExplanationOfSignificant
text
TermsOfServiceConcessio
nArrangementThatMayAf
fectAmountTimingAndCer
taintyOfFutureCashFlows

Verklaring van een belang De verklaring van een belangrijke vermindering van het niveau informatieverschaffing:
rijke vermindering van het van overheidssubsidies voor agrarische activiteiten [Zie: over 41 57 c
niveau van overheidssubsi heid [member]; overheidssubsidies]
dies voor agrarische activi
teiten
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teedResidualValuesAc
cruingToBenefitOfLessor

ExplanationOfValueAssig
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ExplanationOfWhenEntity
ExpectsToRecogniseTrans
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IAS

Verklaring van wanneer en
titeit verwacht de aan de
resterende prestatieverplich
tingen toegewezen trans
actieprijs als opbrengst op
te nemen

De verklaring van wanneer de entiteit verwacht de aan de informatieverschaffing: IFRS
resterende prestatieverplichtingen toegewezen transactieprijs 15 120 b ii - ingangsdatum
als opbrengst op te nemen. [Zie: opbrengsten; aan resterende 1.1.2018
prestatieverplichtingen toegewezen transactieprijs]

Verklaring van aan een be De verklaring van de aan (een) belangrijke veronderstelling(en) informatieverschaffing: IAS
langrijke
veronderstelling toegewezen waarde(n) waarop het management de realiseerbare 36 134 f ii, informatiever
toegewezen waarde
waarde voor een kasstroomgenererende eenheid (groep van schaffing: IAS 36 135 e ii
eenheden) heeft gebaseerd. [Zie: kasstroomgenererende een
heden [member]]

Verklaring van ongegaran De verklaring van ongegarandeerde restwaarden die de lessor informatieverschaffing: IAS
deerde restwaarden die de toekomen. De ongegarandeerde restwaarde is het gedeelte van 17 47 c - vervaldatum
lessor toekomen
de restwaarde van het geleasede actief waarvan de realisatie 1.1.2019
door de lessor niet is verzekerd of dat alleen wordt gegaran
deerd door een met de lessor verbonden partij.

Verklaring van niet-vervulde De verklaring van niet-vervulde voorwaarden en andere voor informatieverschaffing:
voorwaarden en andere waardelijke gebeurtenissen die verband houden met overheids 20 39 c
voorwaardelijke gebeurtenis steun die werd opgenomen. [Zie: overheid [member]]
sen die verband houden met
overheidssteun

NL

text

ExplanationOfUnfulfilled
ConditionsAndOtherCon
tingenciesAttachingToGo
vernmentAssistance

De verklaring van overdrachten van de cumulatieve winst (ver informatieverschaffing: IFRS
lies) binnen het eigen vermogen voor beleggingen in eigenver 7 11A e - ingangsdatum
mogensinstrumenten die de entiteit heeft aangewezen als ge 1.1.2018
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat.
[Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Verklaring van overdrachten
van cumulatieve winst of
verlies binnen het eigen ver
mogen van beleggingen in
eigenvermogensinstrumen
ten die zijn aangewezen als
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Elementtype en at
tributen

ExplanationOfTransfersOf text
CumulativeGainOrLossWit
hinEquityOfInvestments
InEquityDesignatedAsMea
suredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIn
come

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/410
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

text

ExplanationOfWhetherPar
ticipantsContributeToReti
rementBenefitPlan

ifrs-full

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

Verklaring of deelnemers De verklaring of deelnemers bijdragen leveren aan toegezegd informatieverschaffing:
bijdragen leveren aan toege pensioenregelingen.
26 36 d
zegdpensioenregelingen

IFRS

De verklaring of de entiteit de verplichting heeft om de zeker informatieverschaffing:
heden die zijn verkocht of tot zekerheid aan derden zijn ver 7 15 b
strekt, te retourneren als de eigenaar van de zekerheid niet in
gebreke is.

NL

Verklaring of de entiteit de
verplichting heeft om zeker
heden die zijn verkocht of
tot zekerheid aan derden
zijn verstrekt, te retourneren
als de eigenaar van de zeker
heid niet in gebreke is

text

ExplanationOfWhetherEn
tityHasObligationToRe
turnCollateralSoldOrRe
pledged

ifrs-full

IAS

Verklaring of de entiteit de De verklaring of de entiteit de vrijstelling in alinea 25 van IAS informatieverschaffing:
24 26
vrijstelling in IAS 24.25 toe 24 toepast.
past

text

ExplanationOfWhetherEn
tityAppliesExemptionInI
AS2425

ifrs-full

Verklaring of schendingen
die de financier in staat stel
den versnelde aflossing te ei
sen zijn opgeheven, dan wel
of de voorwaarden van de
aangegane leningen na her
onderhandeling zijn aange
past vóór de datum waarop
de jaarrekening voor publi
catie werd goedgekeurd

Referenties

De verklaring of enige vergoeding uit hoofde van contracten informatieverschaffing: IFRS
met klanten niet in de aan de resterende prestatieverplichtingen 15 122 - ingangsdatum
toegewezen transactieprijs is opgenomen. [Zie: aan resterende 1.1.2018
prestatieverplichtingen toegewezen transactieprijs]

Documentatielabel

IFRS

text

ExplanationOfWhetherBre
achesWhichPermittedLen
derToDemandAccelerate
dRepaymentWereRemedie
dOrTermsOfLoansPayable
WereRenegotiatedBeforeFi
nancialStatementsWe
reAuthorisedForIssue

ifrs-full

Verklaring of enige vergoe
ding uit hoofde van contrac
ten met klanten niet in de
aan de resterende prestatie
verplichtingen toegewezen
transactieprijs is opgenomen

Label

De verklaring of schendingen van leningvoorwaarden die de informatieverschaffing:
financier in staat stelden versnelde aflossing te eisen zijn opge 7 19
heven, dan wel of de voorwaarden van de aangegane leningen
na heronderhandeling zijn aangepast vóór de datum waarop de
jaarrekening voor publicatie werd goedgekeurd.

text

Elementtype en at
tributen

ExplanationOfWhetherA
nyConsiderationFromCon
tractsWithCustomersIsNo
tIncludedInDisclosureOf
TransactionPriceAllocated
ToRemainingPerformance
Obligations

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/411

Verklaring waarom de reële
waarde niet op betrouwbare
wijze kan worden bepaald
voor
vastgoedbeleggingen
gewaardeerd tegen kostprijs
of in overeenstemming met
IFRS 16 binnen reëlewaarde
model

Verklaring waarom ge
bruikte methoden om op
brengsten op te nemen, de
overdracht van goederen of
diensten getrouw weergeven

Verklaring van verwijzingen
naar informatieverschaffing
in het tussentijdse financiële
overzicht voor eerste toepas
sers

ExplanationOfWhyFairVa text
lueCannotBeReliablyMeasu
redForInvestmentProperty
AtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModel

ExplanationOfWhyMethod text
sUsedToRecogniseRevenue
ProvideFaithfulDepictio
nOfTransferOfGoodsOr
Services

text

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De verklaring van verwijzingen naar andere gepubliceerde do informatieverschaffing:
cumenten die informatie bevatten die van materieel belang is 1 33
om de lopende tussentijdse periode voor eerste toepassers van
IFRS te begrijpen.

IFRS

De verklaring waarom met de gebruikte methoden om op informatieverschaffing: IFRS
brengsten op te nemen, de overdracht van goederen of dien 15 124 b - ingangsdatum
sten getrouw wordt weergegeven. [Zie: opbrengsten van con 1.1.2018
tracten met klanten]

De verklaring waarom de reële waarde niet op betrouwbare informatieverschaffing: IAS
wijze kan worden bepaald voor vastgoedbeleggingen wanneer 40 78 b - ingangsdatum
de entiteit vastgoedbeleggingen waardeert tegen kostprijs of in 1.1.2019
overeenstemming met IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel.
[Zie: gewaardeerd tegen kostprijs of in overeenstemming met
IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel [member]; vastgoedbe
leggingen]

De verklaring of het praktische hulpmiddel is toegepast voor informatieverschaffing: IFRS
de vermelding van de aan de resterende prestatieverplichtingen 15 122 - ingangsdatum
toegewezen transactieprijs. [Zie: aan resterende prestatiever 1.1.2018
plichtingen toegewezen transactieprijs]

Documentatielabel

NL

ExplanationOrCrossRefe
rencesToInterimFinancialS
tatementDisclosuresFor
FirsttimeAdopter

Verklaring of het praktische
hulpmiddel is toegepast
voor de vermelding van de
aan de resterende prestatie
verplichtingen toegewezen
transactieprijs

Label

text

Elementtype en at
tributen

ExplanationOfWhether
PracticalExpedientIsApp
liedForDisclosureOfTrans
actionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObli
gations

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/412
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Verklaring waarom de reële
waarde niet betrouwbaar
kan worden bepaald voor
biologische activa gewaar
deerd tegen kostprijs

text

ifrs-full

ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasu
redForBiologicalAssetsAt
Cost

Verklaring waarom de reële
waarde betrouwbaar waar
deerbaar wordt voor bio
logische activa oorspronke
lijk gewaardeerd tegen kost
prijs

ExplanationWhyFairValue text
BecomesReliableForBiologi
calAssetsPreviouslyMeasu
redAtCost

ifrs-full

De verklaring waarom de reële waarde niet betrouwbaar kan informatieverschaffing:
worden bepaald voor biologische activa die werden gewaar 41 54 b
deerd tegen hun kostprijs min een eventuele geaccumuleerde
afschrijving en geaccumuleerde bijzonderewaardeverminde
ringsverliezen. [Zie: biologische activa; bijzonderewaardever
minderingsverlies]

IAS

IAS

IFRS

IFRS

NL

De verklaring waarom de reële waarde betrouwbaar waardeer informatieverschaffing:
baar wordt voor biologische activa die oorspronkelijk werden 41 56 b
gewaardeerd tegen hun kostprijs min een eventuele geaccumu
leerde afschrijving en geaccumuleerde bijzonderewaardevermin
deringsverliezen. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs [member];
biologische activa; bijzonderewaardeverminderingsverlies]

De verklaring welke informatieverschaffing niet kon worden informatieverschaffing:
verstrekt en de redenen waarom dat niet mogelijk was indien 3 B66
eerste administratieve verwerking van de bedrijfscombinatie
nog niet voltooid is op het moment dat de jaarrekening wordt
goedgekeurd voor publicatie. [Zie: bedrijfscombinaties [mem
ber]]

Verklaring welke informatie
verschaffing niet kon wor
den verstrekt en de redenen
waarom dat niet mogelijk
was indien de eerste admini
stratieve verwerking van de
bedrijfscombinatie nog niet
voltooid is op het moment
dat de jaarrekening wordt
goedgekeurd voor publica
tie.

text
ExplanationWhichDisclo
suresCouldNotBeMadeAnd
ReasonsWhyTheyCannot
BeMadeIfInitialAccounting
ForBusinessCombinationI
sIncomplete

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Verklaring
wanneer
de De verklaring wanneer de meeste overdrachtactiviteit plaats informatieverschaffing:
meeste overdrachtactiviteit vond in een verslagperiode (bijvoorbeeld de laatste vijf dagen 7 42G c i
plaatsvond
vóór het einde van de verslagperiode) over dewelke het totaal
bedrag aan opbrengsten uit hoofde van de overdrachtactiviteit
(die in aanmerking komt voor niet langer opnemen) niet ge
lijkmatig is verdeeld (bijvoorbeeld indien een aanzienlijk deel
van de totale overdrachtactiviteit in de laatste dagen van een
verslagperiode plaatsvindt).

Label

text

Elementtype en at
tributen

ExplanationWhenGreatest
TransferActivityTookPlace

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/413

Exploratie- en
activa [member]

ExplorationAndEvaluatio
nAssetsMember

ExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Blootstelling aan krediet
risico bij leningtoezeggingen
en
financiële-garantiecon
tracten

Het bedrag van de blootstelling aan kredietrisico bij leningtoe
zeggingen en financiële-garantiecontracten. [Zie: leningtoezeg
gingen [member]; financiële-garantiecontracten [member]; kre
dietrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS
7 35H - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 35I - ingangs
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing IFRS 7 35M - in
gangsdatum 1.1.2018

evaluatie Dit lid geeft exploratie- en evaluatiekosten aan opgenomen als gebruikelijke werkwijze: IAS
activa in overeenstemming met de grondslag voor financiële 36 127
verslaggeving van de entiteit. Exploratie- en evaluatiekosten zijn
uitgaven van een entiteit in verband met de exploratie en
evaluatie van minerale hulpbronnen voordat kan worden aan
getoond dat de winning van een minerale hulpbron technisch
uitvoerbaar en economisch rendabel is.

NL

member

Verklaring van de reden De verklaring van de reden waarom de continuïteit van de informatieverschaffing: IAS 1
waarom de continuïteit van entiteit niet zou zijn gewaarborgd.
25
de entiteit niet zou zijn ge
waarborgd

ExplanationWhyFinancialS text
tatementsNotPreparedOn
GoingConcernBasis

IAS

ifrs-full

Verklaring waarom de reële De verklaring waarom reële waarde niet op betrouwbare wijze informatieverschaffing:
waarde niet op betrouwbare kan worden bepaald voor vastgoedbeleggingen gewaardeerd 40 79 e ii
wijze kan worden bepaald met behulp van het kostprijsmodel. [Zie: vastgoedbeleggingen]
voor vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasu
redForInvestmentProperty
CostModel

ifrs-full

text

Referenties

De verklaring waarom de reële waarde niet op betrouwbare informatieverschaffing: IAS
wijze kan worden bepaald voor vastgoedbeleggingen wanneer 40 78 b - vervaldatum
de entiteit vastgoedbeleggingen waardeert tegen kostprijs bin 1.1.2019
nen het reëlewaardemodel. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs
binnen het reëlewaardemodel [member]; vastgoedbeleggingen]

Documentatielabel

Verklaring waarom de reële
waarde niet op betrouwbare
wijze kan worden bepaald
voor
vastgoedbeleggingen
gewaardeerd tegen kostprijs
binnen het reëlewaardemo
del

Label

text

Elementtype en at
tributen

ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasu
redForInvestmentProperty
AtCostWithinFairValueMo
del

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/414
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

Factoring van vorderingen Dit lid geeft transacties aan waarin een entiteit haar vorderin voorbeeld: IFRS 7 B33
[member]
gen overdraagt aan een andere partij overdraagt (de factor).

member

FactoringOfReceivables
Member

FactorsUsedToIdentifyEnti
tysReportableSegments

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van gehan
teerde factoren om te rap
porteren segmenten van de
entiteit te identificeren

De beschrijving van de gehanteerde factoren om de te rappor informatieverschaffing:
teren segmenten van de entiteit te identificeren, met inbegrip 8 22 a
van de organisatiebasis (bijvoorbeeld of het management er
voor heeft geopteerd de entiteit te organiseren op basis van
verschillen in producten en diensten, geografische gebieden,
toepasselijke regelgeving, dan wel een combinatie van factoren,
en of operationele segmenten zijn geaggregeerd). [Zie: geogra
fische gebieden [member]; operationele segmenten [member];
producten en diensten [member]; te rapporteren segmenten
[member]]

IFRS

NL

text

Externe kredietbeoordelin Dit lid geeft externe kredietbeoordelingen aan die zijn verstrekt voorbeeld: IFRS 7 IG20C gen [member]
door externe ratingbureaus.
ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 IG24 a vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 35M - ingangsdatum
1.1.2018

member

ExternalCreditGradesMem
ber

ifrs-full

Externe kredietbeoordelin De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 7 IG20C of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum
1.1.2018,
gen [axis]
tabel vervolledigen.
voorbeeld: IFRS 7 IG24 a vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 35M - ingangsdatum
1.1.2018

axis

ExternalCreditGradesAxis

Onteigening van belangrijke Dit lid geeft de onteigening van belangrijke activa door de voorbeeld: IAS 10 22 c
activa door de overheid overheid aan. [Zie: overheid [member]]
[member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

ExpropriationOfMajorAs
setsByGovernmentMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/415

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opgenomen informatieverschaffing: IFRS
in winst of verlies indien de financiële activa niet waren geher 7 42M b - ingangsdatum
classificeerd uit de reële waarde met verwerking van waarde 1.1.2018
veranderingen in winst of verlies naar de reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat als gevolg van de eerste toepassing van
IFRS 9. [Zie: financiële activa]

X duration cre Reëlewaardewinsten (-verlie
dit
zen) die zouden zijn opge
nomen in winst of verlies
indien de financiële activa
niet waren geherclassificeerd
uit reële waarde met verwer
king van waardeveranderin
gen in winst of verlies naar
reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat, eerste
toepassing van IFRS 9

X duration cre Reëlewaardewinsten (-verlie
dit
zen) die zouden zijn opge
nomen in winst of verlies
of de overige onderdelen
van het totaalresultaat in
dien de financiële activa
niet waren geherclassificeerd
als gewaardeerd tegen ge
amortiseerde kostprijs, eer
ste toepassing van IFRS 9

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossIfFinancia
lAssetsHadNotBeenReclas
sifiedOutOfFairValue
ThroughProfitOrLossAn
dIntoFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meInitialApplicationO
fIFRS9

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossOrOther
ComprehensiveIncomeIfFi
nancialAssetsHadNotBeen
ReclassifiedFirstApplicatio
nOfIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opgenomen informatieverschaffing: IFRS
in de overige onderdelen van het totaalresultaat indien de fi 7 12D b - ingangsdatum
nanciële activa niet waren geherclassificeerd. [Zie: financiële 1.1.2018
activa]

NL

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opgenomen informatieverschaffing: IFRS
in winst of verlies of de overige onderdelen van het totaalre 7 42M b - ingangsdatum
sultaat indien de financiële activa niet zo waren geherclassifi 1.1.2018
ceerd dat zij worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kost
prijs als gevolg van de overgang naar IFRS 9. [Zie: financiële
activa]

Reële waarde als veronder De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
stelde kostprijs
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 1 30
tabel vervolledigen.

X duration cre Reëlewaardewinsten (-verlie
dit
zen) die zouden zijn opge
nomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat
indien de financiële activa
niet waren geherclassificeerd

axis

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeIfFinancialAssetsHad
NotBeenReclassified

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

FairValueAsDeemedCos
tAxis

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/416
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29.5.2019

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossOrOther
ComprehensiveIncomeIfFi
nancialLiabilitiesHadNot
BeenReclassifiedFirstAppli
cationOfIFRS9

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsNotRecogni
sedInOtherComprehensi
veIncome

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opgenomen informatieverschaffing: IFRS
in de overige onderdelen van het totaalresultaat indien de fi 7 12A e - vervaldatum
nanciële activa niet waren geherclassificeerd uit de categorie 1.1.2018
voor verkoop beschikbaar. [Zie: voor verkoop beschikbare fi
nanciële activa; overige onderdelen van het totaalresultaat]

De reëlewaardewinsten (-verliezen) opgenomen in de overige informatieverschaffing: IFRS
onderdelen van het totaalresultaat uit hoofde van financiële 7 12A d - vervaldatum
activa geherclassificeerd uit de categorie voor verkoop beschik 1.1.2018
baar. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa; overige
onderdelen van het totaalresultaat]

X duration cre Reëlewaardewinsten (-verlie
dit
zen) uit hoofde van financi
ële activa geherclassificeerd
uit voor verkoop beschik
bare financiële activa die
zijn opgenomen in de ove
rige onderdelen van het to
taalresultaat

Referenties

X duration cre Reëlewaardewinsten (-verlie
dit
zen) op financiële activa ge
herclassificeerd uit voor ver
koop beschikbare financiële
activa die niet zijn opge
nomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat

Documentatielabel

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opgenomen informatieverschaffing: IFRS
in winst of verlies of de overige onderdelen van het totaalre 7 42M b - ingangsdatum
sultaat indien de financiële verplichtingen niet zo waren geher 1.1.2018
classificeerd dat zij worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs als gevolg van de overgang naar IFRS 9. [Zie: finan
ciële verplichtingen]

Label

X duration cre Reëlewaardewinsten (-verlie
zen) die zouden zijn opge
dit
nomen in winst of verlies
of de overige onderdelen
van het totaalresultaat in
dien de financiële verplich
tingen niet waren geherclas
sificeerd als gewaardeerd te
gen geamortiseerde kost
prijs, eerste toepassing van
IFRS 9

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
NL

Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/417

FairValueGainsOrLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossIfFinancia
lAssetsHadNotBeenReclas
sified

FairValueHedgesMember

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De reëlewaardewinsten (-verliezen) opgenomen in winst of ver informatieverschaffing: IFRS
lies uit hoofde van financiële activa geherclassificeerd uit de 7 12A d - vervaldatum
categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 1.1.2018
waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies]

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opgenomen informatieverschaffing: IFRS
in winst of verlies indien de financiële activa niet waren geher 7 12A e - vervaldatum
classificeerd uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde 1.1.2018
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies.
[Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies]

Documentatielabel

member

Reëlewaardeafdekkingen
[member]

Dit lid staat voor afdekkingen van de blootstelling aan ver
anderingen van de reële waarde van een opgenomen actief of
verplichting, of een niet-opgenomen vaststaande toezegging, of
een vastgesteld deel van een dergelijk actief, een dergelijke ver
plichting, of vaststaande toezegging, die verband houden met
een bepaald risico en invloed zouden kunnen hebben op de
winst of het verlies. [Zie: afdekkingen [member]]

informatieverschaffing: IAS
39 86 a, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24A - ingangs
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing IFRS 7 24B - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing IFRS 7
24C
ingangsdatum
1.1.2018

NL

X duration cre Reëlewaardewinsten (-verlie De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opgenomen informatieverschaffing: IFRS
zen) die zouden zijn opge in winst of verlies indien de financiële activa niet waren geher 7 12D b - ingangsdatum
dit
nomen in winst of verlies classificeerd. [Zie: financiële activa]
1.1.2018
indien de financiële activa
niet waren geherclassificeerd

X duration cre Reëlewaardewinsten (-verlie
zen) uit hoofde van financi
dit
ële activa geherclassificeerd
uit financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies opgenomen in winst
of verlies

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOr
Loss

ifrs-full

Label

X duration cre Reëlewaardewinsten (-verlie
dit
zen) uit hoofde van financi
ële activa geherclassificeerd
uit financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies niet opgenomen in
winst of verlies.

Elementtype en at
tributen

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossNotRecognisedInProfi
tOrLoss

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/418
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

FairValueOfAcquiredRecei
vables

FairValueOfAssetsRepre
sentingContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

FairValueOfAssociatedFi
nancialLiabilities

FairValueOfFinancialAssets X instant debit
ReclassifiedAsMeasuredA
tAmortisedCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Referenties

Reële waarde van financiële
activa die uit de categorie
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies zijn geher
classificeerd naar de catego
rie gewaardeerd tegen ge
amortiseerde kostprijs of re
ële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat

IFRS

De reële waarde van financiële activa die uit de categorie ge informatieverschaffing: IFRS
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever 7 12D a - ingangsdatum
anderingen in winst of verlies zijn geherclassificeerd naar de 1.1.2018
categorie gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: financiële activa]

Reële waarde van verbonden De reële waarde van financiële verplichtingen die verbonden informatieverschaffing:
financiële verplichtingen
zijn met overgedragen financiële activa die niet geheel zijn 7 42D d
verwijderd. [Zie: financiële activa]

IFRS

Reële waarde van activa die De reële waarde van activa die aanhoudende betrokkenheid van informatieverschaffing:
aanhoudende betrokkenheid de entiteit bij niet langer opgenomen financiële activa vertegen 7 42E b
bij niet langer opgenomen woordigen. [Zie: financiële activa]
financiële activa vertegen
woordigen.

IAS

IFRS

[mem Dit lid geeft waardering met behulp van het reëlewaardemodel informatieverschaffing:
aan. Reële waarde is de prijs die zou worden ontvangen om 40 32A
een actief te verkopen of die zou worden betaald om een
verplichting over te dragen in een regelmatige transactie tussen
marktdeelnemers op de waarderingsdatum.

Documentatielabel

Reële waarde van verworven De reële waarde van vorderingen verworven in een bedrijfs informatieverschaffing:
combinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
3 B64 h i
vorderingen

Reëlewaardemodel
ber]

Label

NL

X instant debit

X instant debit

member

FairValueModelMember

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/419

Reële waarde van een finan
cieel instrument bij beëindi
ging van de waardering te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
omdat een kredietderivaat
wordt gebruikt om het kre
dietrisico te beheren, activa

FairValueOfFinancialInstru
mentOnDiscontinuatio
nOfMeasurementAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskAs
sets

ifrs-full

De reële waarde van een financieel instrument, opgenomen als informatieverschaffing: IFRS
een actief, bij de beëindiging van de waardering tegen reële 7 24G c - ingangsdatum
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of 1.1.2018
verlies omdat een kredietderivaat wordt gebruikt om het kre
dietrisico van dat financiële instrument te beheren. [Zie: kre
dietrisico [member]; derivaten [member]; financiële instrumen
ten, klasse [member]]

De reële waarde van financiële activa die uit de categorie ge informatieverschaffing: IFRS
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever 7 42M a - ingangsdatum
anderingen in winst of verlies zijn geherclassificeerd naar de 1.1.2018
categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat als gevolg van de overgang naar IFRS 9. [Zie: finan
ciële activa]

NL

X instant debit

Reële waarde van financiële
activa die uit de categorie
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies zijn geher
classificeerd naar de catego
rie gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, eerste toepas
sing van IFRS 9

FairValueOfFinancialAssets X instant debit
ReclassifiedOutOfFairValu
eThroughProfitOrLossAn
dIntoFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meInitialApplicationO
fIFRS9

ifrs-full

De reële waarde van financiële activa die uit de categorie ge informatieverschaffing: IFRS
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever 7 12D a - ingangsdatum
anderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat zijn 1.1.2018
geherclassificeerd zodat zij worden gewaardeerd tegen geamor
tiseerde kostprijs. [Zie: financiële activa]

Reële waarde van financiële
activa die uit de categorie
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat zijn geher
classificeerd naar de catego
rie gewaardeerd tegen ge
amortiseerde kostprijs

Referenties

FairValueOfFinancialAssets X instant debit
ReclassifiedOutOfFairValu
eThroughOtherCompre
hensiveIncomeCategoryIn
toAmortisedCostCategory

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Reële waarde van financiële De reële waarde van financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing: IFRS
activa geherclassificeerd als zodat zij worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 7 42M a - ingangsdatum
gewaardeerd tegen geamorti als gevolg van de overgang naar IFRS 9. [Zie: financiële activa] 1.1.2018
seerde kostprijs, eerste toe
passing van IFRS 9

Elementtype en at
tributen

FairValueOfFinancialAssets X instant debit
ReclassifiedAsMeasuredA
tAmortisedCostFirstAppli
cationOfIFRS9

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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IFRS

IFRS

Reële waarde van investerin De reële waarde van investeringen in joint ventures indien er informatieverschaffing:
gen in joint ventures waar genoteerde marktprijzen voor de investering bestaan. [Zie: joint 12 21 b iii
voor genoteerde marktprij ventures [member]; investeringen in joint ventures]
zen bestaan

De reële waarde van investeringen in geassocieerde deelnemin informatieverschaffing:
gen indien er genoteerde marktprijzen voor de investering be 12 21 b iii
staan. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; investerin
gen in geassocieerde deelnemingen]

FairValueOfInvestments
InAssociatesWherePrice
QuotationsPublished

FairValueOfInvestments
InEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

ifrs-full

ifrs-full

Reële waarde van investerin
gen in geassocieerde deel
nemingen waarvoor geno
teerde marktprijzen bestaan

Beleggingen in eigenver
mogensinstrumenten
die
zijn aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat

X instant debit

X instant debit

Het bedrag aan beleggingen in eigenvermogensinstrumenten
die door de entiteit zijn aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: gewaardeerd
tegen reële waarde [member]; overige onderdelen van het to
taalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS
7 11A c - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 8 h - ingangs
datum 1.1.2018

NL

X instant debit

FairValueOfInvestmentIn
JointVenturesWherePrice
QuotationsPublished

ifrs-full

De reële waarde van financiële verplichtingen die zijn geher informatieverschaffing: IFRS
classificeerd zodat zij worden gewaardeerd tegen geamorti 7 42M a - ingangsdatum
seerde kostprijs als gevolg van de overgang naar IFRS 9. [Zie: 1.1.2018
financiële verplichtingen]

Reële waarde van financiële
verplichtingen geherclassifi
ceerd als gewaardeerd tegen
geamortiseerde
kostprijs,
eerste toepassing van IFRS 9

FairValueOfFinancialLiabili X instant credit
tiesReclassifiedAsMeasure
dAtAmortisedCostFirstAp
plicationOfIFRS9

Referenties

De reële waarde van een financieel instrument, opgenomen als informatieverschaffing: IFRS
een verplichting, bij de beëindiging van de waardering tegen 7 24G c - ingangsdatum
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 1.1.2018
of verlies omdat een kredietderivaat wordt gebruikt om het
kredietrisico van dat financiële instrument te beheren. [Zie:
kredietrisico [member]; derivaten [member]; financiële instru
menten, klasse [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Reële waarde van een finan
cieel instrument bij beëindi
ging van de waardering te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
omdat een kredietderivaat
wordt gebruikt om het kre
dietrisico te beheren, ver
plichtingen

Elementtype en at
tributen

FairValueOfFinancialInstru X instant credit
mentOnDiscontinuatio
nOfMeasurementAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskLia
bilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X instant debit

FairValueOfPropertyPlan
tAndEquipmentMaterially
DifferentFromCarrying
Amount

FairValueOfSubsidiariesT
hatCeaseToBeConsolidate
dAsOfDateOfChangeOfIn
vestmentEntityStatus

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsAssociatedFi
nancialLiabilitiesThatAre
NotDerecognisedInThei
rEntirety

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Referenties

De reële waarde op de datum van de statuswijziging van de informatieverschaffing:
beleggingsentiteit van dochterondernemingen die niet langer 12 9B a
worden geconsolideerd. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; informatieverschaffing over beleggingsentiteiten
[text block]; dochterondernemingen [member]]

Reële waarde van overgedra Het verschil tussen de reële waarde van overgedragen financiële informatieverschaffing:
gen financiële activa (ver activa die niet geheel zijn verwijderd en de daarmee verbonden 7 42D d
bonden financiële verplich verplichtingen. [Zie: financiële activa]
tingen) die niet geheel zijn
verwijderd

Reële waarde van dochter
ondernemingen die niet lan
ger worden geconsolideerd
op de datum van statuswij
ziging van de beleggings
entiteit

Reële waarde van materiële De reële waarde van materiële vaste activa indien de reële voorbeeld: IAS 16 79 d
vaste activa die beduidend waarde beduidend verschilt van de boekwaarde. [Zie: boek
verschilt van de boekwaarde waarde [member]; materiële vaste activa]

IFRS

IFRS

IFRS

De reële waarde op de datum van het niet langer opnemen van informatieverschaffing: IFRS
beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die door de enti 7 11B b - ingangsdatum
teit zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met 1.1.2018
verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat. [Zie: beleggingen in eigenvermogens
instrumenten die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat [member]]

Documentatielabel

Reële waarde van verplich De reële waarde van verplichtingen die aanhoudende betrok informatieverschaffing:
tingen die aanhoudende be kenheid van de entiteit bij niet langer opgenomen financiële 7 42E b
trokkenheid bij niet langer activa vertegenwoordigen. [Zie: financiële activa]
opgenomen financiële activa
vertegenwoordigen

Reële waarde van beleggin
gen in eigenvermogens
instrumenten die zijn aange
wezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in de overige onder
delen van het totaalresultaat
op de datum van niet langer
opnemen

Label

NL

X instant debit

FairValueOfLiabilitiesRepre X instant credit
sentingContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

FairValueOfInvestments
InEquityInstrumentsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meAtDateOfDerecognition

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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FeeAndCommissionExpen
seAbstract

FeeAndCommissionIncome X duration cre Vergoedings- en provisieba Het bedrag aan baten die verband houden met vergoedingen gebruikelijke werkwijze: IAS
ten
en provisies.
1 85
dit

FeeAndCommissionInco
meAbstract

FeeAndCommissionInco
meExpense

FeeAndCommissionInco
meExpenseAbstract

FeeExpenseArisingFromFi
nancialLiabilitiesNotAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

X duration debit Vergoedingslasten die voort
vloeien uit financiële ver
plichtingen die niet zijn ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies

Vergoedings- en provisielas
ten (-baten) [abstract]
Het bedrag aan vergoedingslasten (die geen bedragen zijn die informatieverschaffing: IFRS
zijn opgenomen bij de bepaling van de effectieve rentevoet) die 7 20 c i - ingangsdatum
voortvloeien uit financiële verplichtingen die niet zijn gewaar 1.1.2018
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; financiële verplichtingen]

X duration cre Vergoedings- en provisieba Het bedrag aan baten of lasten die verband houden met ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
ten (-lasten)
goedingen en provisies.
1 85

Vergoedings- en provisieba
ten [abstract]

NL

Vergoedings- en provisielas
ten [abstract]

X duration debit Vergoedings- en provisielas Het bedrag aan lasten die verband houden met vergoedingen gebruikelijke werkwijze: IAS
en provisies.
1 85
ten

Reële waarde van overgedra De informatieverschaffing over overgedragen financiële activa informatieverschaffing:
gen financiële activa die niet die niet geheel zijn verwijderd. [Zie: financiële activa]
7 42D d
geheel zijn verwijderd

FeeAndCommissionExpen
se

Referenties

ifrs-full

X instant debit

Documentatielabel

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsThatAreNot
DerecognisedInTheirEntire
ty

Reële waarde van overgedra
gen financiële activa (ver
bonden financiële verplich
tingen) die niet geheel zijn
verwijderd [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsAssociatedFi
nancialLiabilitiesThatAre
NotDerecognisedInThei
rEntiretyAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/423

X duration debit Financieringskosten

FinanceCosts

FinanceCostsPaidClassifie
dAsOperatingActivities

FinanceIncome

FinanceIncomeCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan baten die verband houden met rente en andere gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
financieringsactiviteiten van de entiteit.
Het bedrag aan baten of kosten die verband houden met rente gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
en andere financieringsactiviteiten van de entiteit.

X duration cre Financieringsbaten
dit

X duration cre Financieringsbaten (-kosten)
dit

X duration cre Financieringskosten, geclas De kasuitstroom voor betaalde financieringskosten, geclassifi gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
sificeerd als operationele ac ceerd als operationele activiteiten. [Zie: financieringskosten]
7 31
tiviteiten

Het bedrag aan kosten die verband houden met financierings informatieverschaffing: IAS 1
activiteiten van de entiteit.
82 b

IFRS

X duration cre Vergoedingsbaten (-lasten)
die voortvloeien uit trustdit
en andere fiduciaire activitei
ten

FeeIncomeExpenseArising
FromTrustAndFiduciaryAc
tivities

ifrs-full

NL

Het bedrag aan vergoedingsbaten en -lasten (die geen bedragen informatieverschaffing:
zijn die zijn opgenomen bij bepaling van de effectieve rente 7 20 c ii
voet) die voortvloeien uit trust- en andere fiduciaire activiteiten
die resulteren in het houden of beleggen van activa namens
personen, trusts, pensioenregelingen en andere instellingen.

Het bedrag aan vergoedingsbaten of -lasten (die geen bedragen informatieverschaffing: IFRS
zijn die zijn opgenomen bij de bepaling van de effectieve rente 7 20 c i - vervaldatum
voet) die voortvloeien uit financiële activa of financiële ver 1.1.2018
plichtingen die niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; financiële verplich
tingen]

X duration cre Vergoedingsbaten (-lasten)
dit
die voortvloeien uit financi
ële activa of financiële ver
plichtingen die niet zijn ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies

FeeIncomeExpenseArising
FromFinancialAssetsOrFi
nancialLiabilitiesNotAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan vergoedingsbaten (die geen bedragen zijn die informatieverschaffing: IFRS
zijn opgenomen bij de bepaling van de effectieve rentevoet) die 7 20 c i - ingangsdatum
voortvloeien uit financiële activa die niet zijn gewaardeerd te 1.1.2018
gen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies.

Documentatielabel

FeeIncomeArisingFromFi
X duration cre Vergoedingsbaten die voort
vloeien uit financiële activa
nancialAssetsMeasuredAtA dit
mortisedCost
die niet zijn gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies

Vergoedingsbaten en -lasten
[abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

FeeIncomeAndExpenseAb
stract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/424
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X instant credit

X instant debit

FinanceIncomeReceived
ClassifiedAsOperatingActi
vities

FinanceLeaseLiabilities

FinanceLeaseReceivables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Label

Documentatielabel

Referenties

Vorderingen in het kader Het bedrag aan vorderingen die verband houden met financiële gebruikelijke werkwijze: IAS
leases.
1 55
van financiële leases

Verplichtingen in het kader Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met finan gebruikelijke werkwijze: IAS
ciële leases.
1 55 - vervaldatum 1.1.2019
van financiële leases

NL

X duration debit Ontvangen
financierings De kasinstroom uit ontvangen financieringsbaten, geclassifi gebruikelijke werkwijze: IAS
baten, geclassificeerd als ceerd als operationele activiteiten. [Zie: financieringsbaten]
7 31
operationele activiteiten

X duration cre Financieringsbaten
uit Het bedrag aan financieringsbaten uit hoofde van de netto- informatieverschaffing: IFRS
dit
hoofde van de netto-investe investering in het kader van de financiële lease. [Zie: financie 16 90 a ii - ingangsdatum
ring in het kader van de fi ringsbaten; netto-investering in financiële lease]
1.1.2019
nanciële lease

FinanceIncomeOnNetIn
vestmentInFinanceLease

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/425

X instant debit

X instant debit

FinancialAssetsAtAmorti
sedCost

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

FinancialAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Het bedrag aan activa die: a) geldmiddelen zijn; b) een eigen
vermogensinstrument van een andere entiteit zijn; c) een con
tractueel recht zijn om: i) geldmiddelen of een ander financieel
actief te ontvangen van een andere entiteit; dan wel ii) finan
ciële activa of financiële verplichtingen te ruilen met een andere
entiteit onder voorwaarden die potentieel voordelig zijn voor
de entiteit; dan wel d) een contract zijn dat in de eigenver
mogensinstrumenten van de entiteit zal of kan worden afge
wikkeld en dat: i) een niet-derivaat is waarbij de entiteit ver
plicht is, of kan worden, om een variabel aantal van de eigen
vermogensinstrumenten van de entiteit te ontvangen; dan wel
ii) een derivaat is dat zal of kan worden afgewikkeld op een
andere wijze dan door de ruil van een vast bedrag aan geld
middelen of een ander financieel actief voor een vast aantal van
de eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. In dit kader
omvatten de eigenvermogensinstrumenten van de entiteit
geen puttable financiële instrumenten die overeenkomstig de
alinea's 16A-16B van IAS 32 als eigenvermogensinstrumenten
zijn geclassificeerd, instrumenten die voor de entiteit een ver
plichting met zich mee brengen om uitsluitend bij liquidatie
een proportioneel deel van de nettoactiva van de entiteit aan
een andere partij te leveren en overeenkomstig de alinea's 16C16D van IAS 32 als eigenvermogensinstrumenten zijn geclas
sificeerd, of instrumenten die contracten zijn op grond waar
van in de toekomst de eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit worden ontvangen of geleverd. [Zie: financiële instru
menten, klasse [member]; financiële verplichtingen]

Documentatielabel

informatieverschaffing: IFRS
7 25, informatieverschaffing:
IFRS 7 35H - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 35I - ingangs
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing IFRS 7 35M - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35N - ingangs
datum 1.1.2018

Referenties

NL

Financiële activa gewaar Het bedrag aan financiële activa gewaardeerd tegen geamorti informatieverschaffing: IFRS
deerd tegen geamortiseerde seerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is het bedrag 7 8 f - ingangsdatum
kostprijs
waartegen financiële activa bij eerste opname worden gewaar 1.1.2018
deerd, verminderd met hoofdsomaflossingen en vermeerderd of
verminderd met de volgens de effectieve-rentemethode be
paalde cumulatieve amortisatie van het eventuele verschil tus
sen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag, en aangepast
voor een eventuele bijzondere waardevermindering. [Zie: finan
ciële activa]

Financiële activa

Label
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Financiële activa gewaar Dit lid geeft de financiële activa aan in de klasse gewaardeerd informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde, tegen reële waarde. [Zie: financiële activa; gewaardeerd tegen 7 B2 a
klasse [member]
reële waarde [member]]
Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat
Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat [abstract]
Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat, categorie [member]

FinancialAssetsAtFairValue member
Member

FinancialAssetsAtFairValue X instant debit
ThroughOtherComprehen
siveIncome

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

FinancialAssetsAtFairValue member
ThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie gewaar informatieverschaffing: IFRS
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 h - ingangsdatum
ringen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: 1.1.2018
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in overige onderdelen van het
totaalresultaat]

Het bedrag aan financiële activa gewaardeerd tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige 7 8 h - ingangsdatum
onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: gewaardeerd tegen re 1.1.2018
ële waarde [member]; financiële activa; overige onderdelen van
het totaalresultaat]

NL

IFRS

IFRS

Financiële activa, gewaar De reële waarde van financiële activa [Zie: gewaardeerd tegen informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde
reële waarde [member]; financiële activa]
7 25

ifrs-full

X instant debit

FinancialAssetsAtFairValue

ifrs-full

IFRS

Financiële activa gewaar Dit lid geeft de financiële activa aan in de klasse gewaardeerd informatieverschaffing:
deerd tegen geamortiseerde tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële activa gewaar 7 B2 a
kostprijs, klasse [member]
deerd tegen geamortiseerde kostprijs]

member

FinancialAssetsAtAmorti
sedCostMember

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Financiële activa gewaar Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie gewaar informatieverschaffing: IFRS
deerd tegen geamortiseerde deerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële activa ge 7 8 f - ingangsdatum
kostprijs, categorie [mem waardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]
1.1.2018
ber]

Label

member

Elementtype en at
tributen

FinancialAssetsAtAmorti
sedCostCategoryMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies, categorie [member]

FinancialAssetsAtFairValue member
ThroughProfitOrLossCate
goryMember

FinancialAssetsAtFairValue X instant debit
ThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden.
Een financieel actief wordt geclassificeerd als voor handelsdoel
einden aangehouden indien: a) het hoofdzakelijk wordt ver
worven met het doel het op korte termijn te verkopen; b)
het bij eerste opname deel uitmaakt van een portefeuille van
geïdentificeerde financiële instrumenten die gezamenlijk wor
den beheerd en waarvoor aanwijzingen bestaan van een recent,
feitelijk patroon van winstnemingen op korte termijn; of c) het
een derivaat is (behalve een derivaat dat een financiële-garan
tiecontract of een aangewezen en effectief afdekkingsinstru
ment is). [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; fi
nanciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies]

IFRS

IFRS

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55, informatieverschaffing:
IFRS 7 8 a - vervaldatum
1.1.2018

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie gewaar informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 a
ringen in winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies]

Het bedrag aan financiële activa die zijn gewaardeerd tegen informatieverschaffing:
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 7 8 a
of verlies en waarvoor winsten (verliezen) zijn opgenomen in
winst of verlies. Een financieel actief moet worden gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies, tenzij het wordt gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs of tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat. Een winst (verlies) uit hoofde van een financieel actief
gewaardeerd tegen reële waarde moet worden opgenomen in
winst of verlies tenzij het deel uitmaakt van een afdekkings
relatie, het een belegging in een eigenvermogensinstrument
betreft waarvoor de entiteit heeft gekozen winsten en verliezen
in de overige onderdelen van het totaalresultaat te presenteren,
of het een financieel actief betreft dat is gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: gewaardeerd
tegen reële waarde [member]; financiële activa]

Documentatielabel

NL

Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies, geclassificeerd als
voor handelsdoeleinden aan
gehouden

Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies [abstract]

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

Label

Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies

Elementtype en at
tributen

FinancialAssetsAtFairValue X instant debit
ThroughProfitOrLoss

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij de
eerste opname of later, cate
gorie [member]
Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies, verplicht gewaar
deerd tegen reële waarde

FinancialAssetsAtFairValue member
ThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecogniti
onCategoryMember

FinancialAssetsAtFairValue X instant debit
ThroughProfitOrLossMan
datorilyMeasuredAtFairVa
lue

FinancialAssetsAtFairValue member
ThroughProfitOrLossMan
datorilyMeasuredAtFairVa
lueCategoryMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IFRS

IFRS

Dit lid geeft de financiële activa aan die verplicht zijn gewaar informatieverschaffing: IFRS
deerd in de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met ver 7 8 a - ingangsdatum
werking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: 1.1.2018
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies, verplicht
gewaardeerd tegen reële waarde]

Het bedrag aan financiële activa die verplicht zijn gewaardeerd informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 7 8 a - ingangsdatum
winst of verlies in overeenstemming met IFRS 9. [Zie: financi 1.1.2018
ële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies]

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie gewaar informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 a
ringen in winst of verlies als dusdanig aangewezen bij eerste
opname of later. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij de eerste opname of later]

Het bedrag aan financiële activa gewaardeerd tegen reële informatieverschaffing:
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of 7 8 a
verlies, die als dusdanig waren aangewezen bij de eerste op
name of later. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies]

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie gewaar informatieverschaffing: IFRS
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 a - vervaldatum 1.1.2018
ringen in winst of verlies geclassificeerd als voor handelsdoel
einden aangehouden. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehou
den]

Documentatielabel

NL

Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies, verplicht gewaar
deerd tegen reële waarde, ca
tegorie [member]

Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij de
eerste opname of later

FinancialAssetsAtFairValue X instant debit
ThroughProfitOrLossDesig
natedAsUponInitialRecog
nition

ifrs-full

Label

Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies, geclassificeerd als
voor handelsdoeleinden aan
gehouden, categorie [mem
ber]

Elementtype en at
tributen

FinancialAssetsAtFairValue member
ThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTradingCate
goryMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/429

FinancialAssetsAvailable
forsale

FinancialAssetsAvailable
forsaleCategoryMember

FinancialAssetsCategory
Member

FinancialAssetsCollectively
AssessedForCreditLosses
Member

FinancialAssetsDesignate
dAsMeasuredAtFairValue
Abstract

FinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRisk

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

X instant debit

member

Financiële activa, categorie Dit lid geeft alle categorieën van financiële activa aan. Dit ver informatieverschaffing:
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Catego 7 8
[member]
rieën van financiële activa” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: financiële activa]

member

Financiële activa aangehou Het bedrag aan financiële activa aangehouden om het liquidi informatieverschaffing:
den om het liquiditeitsrisico teitsrisico te beheren (bijvoorbeeld financiële activa die onmid 7 B11E
te beheren
dellijk kunnen worden verkocht of die naar verwachting kas
middelen zullen genereren om te voldoen aan de kasuitstro
men voor financiële verplichtingen). [Zie: liquiditeitsrisico
[member]; financiële activa; financiële verplichtingen]

Financiële activa die zijn
aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
[abstract]

IFRS

Financiële activa collectief Dit lid geeft financiële activa aan die collectief zijn beoordeeld gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 37 - vervaldatum 1.1.2018
beoordeeld voor kredietver voor kredietverliezen. [Zie: financiële activa]
liezen [member]

NL

IFRS

Voor verkoop beschikbare Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie beschikbaar informatieverschaffing: IFRS
financiële activa, categorie voor verkoop. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa] 7 8 d - vervaldatum
[member]
1.1.2018

Referenties

member

Documentatielabel

Voor verkoop beschikbare Het bedrag aan niet-afgeleide financiële activa die zijn aange informatieverschaffing: IFRS
financiële activa
wezen als beschikbaar voor verkoop of niet zijn geclassificeerd 7 8 d - vervaldatum
als a) leningen en vorderingen; b) tot einde looptijd aangehou 1.1.2018
den beleggingen; of c) financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies. [Zie: afgeleide financiële activa; financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies; tot einde looptijd aangehouden be
leggingen]

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

L 143/430
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

FinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome

FinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat [abstract]

Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat

Het bedrag aan financiële activa die zijn gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 7 8 h - ingangsdatum
overige onderdelen van het totaalresultaat. Een financieel actief 1.1.2018
moet tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in de overige onderdelen van het totaalresultaat worden
gewaardeerd als beide volgende voorwaarden zijn vervuld: a)
het financiële actief wordt aangehouden binnen een bedrijfs
model waarvan het doel is bereikt door zowel contractuele
kasstromen te ontvangen als financiële activa te verkopen en
b) de contractvoorwaarden van het financiële actief op be
paalde data aanleiding geven tot kasstromen die uitsluitend
aflossingen en rentebetalingen op het uitstaande hoofdsom
bedrag betreffen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem
ber]; financiële activa]

Financiële activa die indivi Dit lid geeft financiële activa aan die individueel zijn beoor informatieverschaffing: IFRS
7 37 b - vervaldatum
dueel zijn beoordeeld voor deeld voor kredietverliezen. [Zie: financiële activa]
1.1.2018
kredietverliezen [member]

Financiële activa die een bij Dit lid geeft financiële activa aan die een bijzondere waarde gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 37 - vervaldatum 1.1.2018
zondere waardeverminde vermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]
ring hebben ondergaan
[member]

Label

NL

X instant debit

FinancialAssetsIndividually member
AssessedForCreditLosses
Member

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

FinancialAssetsImpaired
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

FinancialAssetsMember

FinancialAssetsNeitherPast
DueNorImpairedMember

FinancialAssetsOutsideSco
peOfIFRS7Member

FinancialAssetsPastDueBut
NotImpairedMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

activa,

Referenties

Financiële activa die verval
len zijn maar geen bijzon
dere
waardevermindering
hebben ondergaan [mem
ber]

Dit lid geeft financiële activa aan die vervallen zijn
bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.
cieel actief is vervallen wanneer een tegenpartij in
gebleven bij het verrichten van een betaling toen
tractueel betaalbaar was. [Zie: financiële activa]

IFRS

maar geen informatieverschaffing: IFRS
Een finan 7 37 a - vervaldatum
gebreke is 1.1.2018
deze con

Financiële activa buiten het Dit lid geeft de klasse financiële activa aan die buiten het informatieverschaffing:
toepassingsgebied van IFRS toepassingsgebied van IFRS 7 vallen. [Zie: financiële activa]
7 B2 b
7, klasse [member]

Dit lid geeft financiële activa aan die noch vervallen zijn noch gebruikelijke werkwijze: IFRS
een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. Een 7 37 - vervaldatum 1.1.2018
financieel actief is vervallen wanneer een tegenpartij in gebreke
is gebleven bij het verrichten van een betaling toen deze con
tractueel betaalbaar was. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS
4 39L b - ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9,
informatieverschaffing: IFRS
7 6

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie gewaar informatieverschaffing: IFRS
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 h - ingangsdatum
ringen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: 1.1.2018
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in overige onderdelen van het
totaalresultaat]

Documentatielabel

klasse Dit lid geeft alle categorieën van financiële activa aan. Dit ver
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Catego
rieën van financiële activa” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: financiële activa]

Financiële activa die noch
vervallen zijn noch een bij
zondere waardeverminde
ring hebben ondergaan
[member]

Financiële
[member]

Financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat, categorie [member]

Label

NL

member

member

FinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meCategoryMember

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix
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X instant debit

FinancialAssetsPreviously
DesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossBut
NoLongerSoDesignatedFir
stApplicationOfIFRS9

FinancialAssetsPreviously
DesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossRe
classifiedDueToRequire
mentsOfIFRS9FirstApplica
tionOfIFRS9

FinancialAssetsPreviously
DesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossRe
classifiedVoluntarilyFir
stApplicationOfIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Financiële activa die voor
heen werden aangewezen
als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies en die vrij
willig zijn geherclassificeerd,
eerste toepassing van IFRS 9

Financiële activa die voor
heen werden aangewezen
als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies en die zijn
geherclassificeerd als gevolg
van vereisten van IFRS 9,
eerste toepassing van IFRS 9

Financiële activa die voor
heen werden aangewezen
als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies maar die
niet langer als zodanig zijn
aangewezen, eerste toepas
sing van IFRS 9

Financiële activa die als ze
kerheid zijn verstrekt voor
verplichtingen of voorwaar
delijke verplichtingen

Label

Referenties

IFRS

Het bedrag aan financiële activa in het overzicht van de finan informatieverschaffing: IFRS
ciële positie die voorheen werden aangewezen als gewaardeerd 7 42I c - ingangsdatum
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 1.1.2018
winst of verlies maar niet langer als zodanig worden aange
wezen en waarvoor de entiteit vrijwillig heeft gekozen om deze
te herclassificeren wanneer de entiteit IFRS 9 voor het eerst
toepast. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies]

Het bedrag aan financiële activa in het overzicht van de finan informatieverschaffing: IFRS
ciële positie die voorheen werden aangewezen als gewaardeerd 7 42I c - ingangsdatum
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 1.1.2018
winst of verlies maar niet langer als zodanig worden aange
wezen en die werden geherclassificeerd als gevolg van vereisten
van IFRS 9 wanneer de entiteit IFRS 9 voor het eerst toepast.
[Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies]

Het bedrag aan financiële activa in het overzicht van de finan informatieverschaffing: IFRS
ciële positie die voorheen werden aangewezen als gewaardeerd 7 42I c - ingangsdatum
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 1.1.2018
winst of verlies maar die niet langer als zodanig worden aange
wezen wanneer de entiteit IFRS 9 voor het eerst toepast. [Zie:
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies]

Het bedrag aan financiële activa die de entiteit als zekerheid informatieverschaffing:
heeft verstrekt voor verplichtingen of voor voorwaardelijke ver 7 14 a
plichtingen, met inbegrip van bedragen die zijn geherclassifi
ceerd in overeenstemming met alinea 3.2.23(a) van IFRS 9.
[Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; financiële acti
va]

Documentatielabel
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X instant debit

X instant debit

Elementtype en at
tributen

FinancialAssetsPledgedAs
CollateralForLiabilitiesOr
ContingentLiabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

X instant debit

X instant debit

X instant debit

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsCarrying
Amount

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossAtFairValue

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossCarryingAmount

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsAtFairValue

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

De reële waarde van financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing: IFRS
uit de categorie beschikbaar voor verkoop. [Zie: gewaardeerd 7 12A b - vervaldatum
tegen reële waarde [member]; financiële activa, tegen reële 1.1.2018
waarde]

Documentatielabel

Financiële activa geherclassi
ficeerd uit financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, boekwaarde

De boekwaarde van financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing: IFRS
uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwer 7 12A b - vervaldatum
king van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: finan 1.1.2018
ciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies]

De reële waarde van financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing: IFRS
uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwer 7 12A b - vervaldatum
king van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: finan 1.1.2018
ciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies]

NL

Financiële activa geherclassi
ficeerd uit financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, tegen reële
waarde

Financiële activa geherclassi De boekwaarde van financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing: IFRS
ficeerd uit voor verkoop be uit de categorie beschikbaar voor verkoop. [Zie: financiële ac 7 12A b - vervaldatum
schikbare financiële activa, tiva]
1.1.2018
boekwaarde

Financiële activa geherclassi
ficeerd uit voor verkoop be
schikbare financiële activa,
tegen reële waarde

Label
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X instant debit

X instant debit

member

axis

FinancialAssetsThatAreIn
dividuallyDeterminedTo
BeImpairedFairValueOfCol
lateralHeldAndOtherCredi
tEnhancements

FinancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

FinancialAssetsTypeMem
ber

FinancialAssetsWhichDo
NotQualifyForDerecogniti
onAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

FinancialAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

De reële waarde van beschikbare zekerheden en andere krediet
bescherming verkregen voor financiële activa die individueel
zijn bepaald om een bijzondere waardevermindering te onder
gaan. [Zie: financiële activa; bijzonderewaardeverminderingsver
lies]

voorbeeld: IFRS 7 IG29 c vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 37 b - vervalda
tum 1.1.2018

activa,

IFRS

type Dit lid geeft alle types van financiële activa aan. Dit vertegen informatieverschaffing: IFRS
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Types finan 7 B52, informatieverschaf
ciële activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: fing: IFRS 7 B51
financiële activa]

Overgedragen financiële ac De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
tiva die niet geheel zijn ver of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 42D
wijderd [axis]
tabel vervolledigen.

Financiële
[member]

NL

Financiële activa waarop de Het bedrag aan financiële activa waarop de overlappingsbena informatieverschaffing: IFRS
overlappingsbenadering is dering is toegepast. [Zie: financiële activa]
4 39L b - ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9
toegepast

Financiële activa die indivi
dueel zijn bepaald om een
bijzondere waardeverminde
ring te ondergaan, reële
waarde van aangehouden
zekerheden en andere kre
dietbescherming

Op de overnamedatum op Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor financiële voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
genomen financiële activa
activa die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: finan voorbeeld: IFRS 3 IE72
ciële activa; bedrijfscombinaties [member]]

Label

29.5.2019
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Documentatielabel

Referenties

Financiële activa waarvan ei
genschappen van contractu
ele kasstromen zijn beoor
deeld op basis van feiten
en omstandigheden bij eer
ste opname zonder met de
uitzondering voor kenmer
ken van vervroegde aflos
sing rekening te houden

Financiële activa waarvan ei
genschappen van contractu
ele kasstromen zijn beoor
deeld op basis van feiten
en omstandigheden bij eer
ste opname zonder rekening
te houden met de vereisten
inzake de herziening van
tijdswaarde van geld

FinancialAssetsWhoseCon X instant debit
tractualCashFlowCharacte
risticsHaveBeenAssessedBa
sedOnFactsAndCircums
tancesAtInitialRecognition
WithoutTakingIntoAc
countExceptionForPrepay
mentFeatures

FinancialAssetsWhoseCon X instant debit
tractualCashFlowCharacte
risticsHaveBeenAssessedBa
sedOnFactsAndCircums
tancesAtInitialRecognition
WithoutTakingIntoAc
countRequirementsRelated
ToModificationOfTimeVa
lueOfMoneyElement

FinancialAssetsWithCon
X duration debit Financiële activa met con
tractualCashFlowsModified
tractuele kasstromen herzien
DuringReportingPeri
tijdens de verslagperiode ter
odWhileLossAllowance
wijl de voorziening voor
MeasuredAtLifetimeExpec
verliezen werd gewaardeerd
tedCreditLossesAmortised
tegen tijdens de looptijd te
CostBeforeModification
verwachten kredietverliezen,
geamortiseerde
kostprijs
vóór herziening

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

De geamortiseerde kostprijs vóór de herziening van financiële informatieverschaffing: IFRS
activa waarvoor de contractuele kasstromen tijdens de verslag 7 35J a - ingangsdatum
periode zijn herzien toen de voorziening voor verliezen daarop 1.1.2018
werd gewaardeerd op een bedrag dat gelijk was aan de tijdens
de looptijd te verwachten kredietverliezen. [Zie: financiële ac
tiva]

NL

Het bedrag aan financiële activa waarvan eigenschappen van informatieverschaffing: IFRS
contractuele kasstromen zijn beoordeeld op basis van de feiten 7 42R - ingangsdatum
en omstandigheden ten tijde van de eerste opname zonder 1.1.2018
rekening te houden met de vereisten inzake de herziening
van de tijdswaarde van geld. [Zie: financiële activa]

Het bedrag aan financiële activa waarvan eigenschappen van informatieverschaffing: IFRS
contractuele kasstromen zijn beoordeeld op basis van de feiten 7 42S - ingangsdatum
en omstandigheden ten tijde van de eerste opname zonder met 1.1.2018
de uitzondering voor kenmerken van vervroegde aflossing re
kening te houden. [Zie: financiële activa]

Overgedragen financiële ac Dit lid geeft overgedragen financiële activa aan die niet geheel informatieverschaffing:
tiva die niet geheel zijn ver zijn verwijderd. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard 7 42D
waarde voor de as „Overgedragen financiële activa die niet
wijderd [member]
geheel zijn verwijderd” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
[Zie: financiële activa]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

FinancialAssetsWhichDo
NotQualifyForDerecogniti
onMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Stijging (daling) als gevolg Dit lid geeft de financiële impact aan van wijzigingen in de informatieverschaffing: IAS 8
28 f i, informatieverschaffing:
van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving.
IAS 8 29 c i
grondslag voor financiële
verslaggeving [member]

FinancialEffectOfChange
sInAccountingPolicyMem
ber

ifrs-full

member

Financiële activa afgeschre
ven tijdens de verslagperiode
en waarvoor nog steeds uit
winningsactiviteiten aan de
gang zijn, contractueel uit
staand bedrag

FinancialAssetsWrittenOff X instant debit
DuringReportingPerio
dAndStillSubjectToEnforce
mentActivityContractualA
mountOutstanding

ifrs-full

NL

Het contractuele bedrag dat uitstaat op financiële activa die informatieverschaffing: IFRS
tijdens de verslagperiode zijn afgeschreven en waarvoor nog 7 35L - ingangsdatum
steeds uitwinningsactiviteiten aan de gang zijn. [Zie: financiële 1.1.2018
activa]

De brutoboekwaarde van financiële activa die sinds de eerste informatieverschaffing: IFRS
opname zijn herzien op een tijdstip waarop de voorziening 7 35J b - ingangsdatum
voor verliezen werd gewaardeerd op een bedrag dat gelijk 1.1.2018
was aan de tijdens de looptijd te verwachten kredietverliezen,
en waarvoor de voorziening voor verliezen tijdens de verslag
periode is gewijzigd in een bedrag dat gelijk is aan de binnen
twaalf maanden te verwachten kredietverliezen. [Zie: financiële
activa]

Financiële activa met her
ziene contractuele kasstro
men terwijl de voorziening
voor verliezen is gewaar
deerd tegen tijdens de loop
tijd te verwachten krediet
verliezen waarvoor de voor
ziening voor verliezen is ge
wijzigd tijdens verslagperi
ode tot binnen twaalf maan
den te verwachten krediet
verliezen, brutoboekwaarde

X instant debit

Referenties

FinancialAssetsWithModi
fiedContractual
CashFlowsWhileLossAllo
wanceMeasuredAtLifeti
meExpectedCreditLosses
ForWhichLossAllowance
ChangedDuringReporting
PeriodTo12monthExpec
tedCreditLossesGrossCarry
ingAmount

Documentatielabel

ifrs-full

Label

De netto herzieningswinst (het netto herzieningsverlies) voor informatieverschaffing: IFRS
financiële activa waarvoor de contractuele kasstromen tijdens 7 35J a - ingangsdatum
de verslagperiode zijn herzien toen de voorziening voor ver 1.1.2018
liezen daarop werd gewaardeerd op een bedrag dat gelijk was
aan de tijdens de looptijd te verwachten kredietverliezen. [Zie:
financiële activa]

Elementtype en at
tributen

X duration cre Financiële activa met con
FinancialAssetsWithCon
tractualCashFlowsModified dit
tractuele kasstromen herzien
DuringReportingPeri
tijdens de verslagperiode ter
wijl de voorziening voor
odWhileLossAllowance
verliezen werd gewaardeerd
MeasuredAtLifetimeExpec
tedCreditLossesModificati
tegen tijdens de looptijd te
verwachten kredietverliezen,
onGainLoss
herzieningswinst (-verlies)

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X duration

X duration

X duration

FinancialForecastOf
CashFlowsForCashgenera
tingUnitSignificantUnob
servableInputsAssets

FinancialForecastOf
CashFlowsForCashgenera
tingUnitSignificantUnob
servableInputsEntitysOw
nEquityInstruments

FinancialForecastOf
CashFlowsForCashgenera
tingUnitSignificantUnob
servableInputsLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

axis

FinancialEffectOfTransiti
onFromPreviousGAAP
ToIFRSsAxis

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

FinancialEffectOfCorrecti
onsOfAccountingErrors
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

Financiële prognose van kas
stromen voor een kas
stroomgenererende eenheid,
significante niet-waarneem
bare inputs, verplichtingen

Financiële prognose van kas
stromen voor een kas
stroomgenererende eenheid,
significante niet-waarneem
bare
inputs,
eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit

Een financiële prognose voor kasstromen voor een kasstroom voorbeeld: IFRS 13 B36 e
genererende eenheid ontwikkeld met behulp van eigen gege
vens van de entiteit als er geen redelijk beschikbare informatie
is die aangeeft dat marktdeelnemers zouden uitgaan van andere
veronderstellingen. Dit wordt gebruikt als een significante nietwaarneembare input van niveau 3 voor verplichtingen. [Zie:
niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]; kasstroomge
nererende eenheden [member]]

Een financiële prognose voor een kasstroomgenererende een voorbeeld: IFRS 13 B36 e
heid ontwikkeld met behulp van eigen gegevens van de entiteit
als er geen redelijk beschikbare informatie is die aangeeft dat
marktdeelnemers zouden uitgaan van andere veronderstellin
gen. Dit wordt gebruikt als een significante niet-waarneembare
input van niveau 3 voor eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member];
kasstroomgenererende eenheden [member]]

Een financiële prognose voor kasstromen voor een kasstroom voorbeeld: IFRS 13 B36 e
genererende eenheid ontwikkeld met behulp van eigen gege
vens van de entiteit als er geen redelijk beschikbare informatie
is die aangeeft dat marktdeelnemers zouden uitgaan van andere
veronderstellingen. Dit wordt gebruikt als een significante nietwaarneembare input van niveau 3 voor activa. [Zie: niveau 3 in
de reëlewaardehiërarchie [member]; kasstroomgenererende een
heden [member]]

IFRS

NL

Financiële prognose van kas
stromen voor een kas
stroomgenererende eenheid,
significante niet-waarneem
bare inputs, activa

Financiële impact van de De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
overgang van de voorheen of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 1 24
toegepaste GAAP naar de tabel vervolledigen.
IFRS [axis]

Stijging (daling) als gevolg Dit lid geeft de financiële impact aan van correcties van fouten informatieverschaffing: IAS 8
van correcties van fouten in voorgaande perioden.
49 b i, informatieverschaf
fing: IAS 8 49 c
in voorgaande perioden
[member]

Label
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Financiële prognose van
winst of verlies voor een
kasstroomgenererende een
heid, significante niet-waar
neembare inputs, eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit

Financiële prognose van
winst of verlies voor een
kasstroomgenererende een
heid, significante niet-waar
neembare inputs, verplich
tingen

FinancialForecastOfProfi
X duration
tOrLossForCashgeneratin
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsEntitysOwnEqui
tyInstruments

FinancialForecastOfProfi
X duration
tOrLossForCashgeneratin
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

Label

Financiële prognose van
winst of verlies voor een
kasstroomgenererende een
heid, significante niet-waar
neembare inputs, activa

Elementtype en at
tributen

FinancialForecastOfProfi
X duration
tOrLossForCashgeneratin
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

Een financiële prognose van winst of verlies voor een kas voorbeeld: IFRS 13 B36 e
stroomgenererende eenheid ontwikkeld met behulp van eigen
gegevens van de entiteit als er geen redelijk beschikbare infor
matie is die aangeeft dat marktdeelnemers zouden uitgaan van
andere veronderstellingen. Dit wordt gebruikt als een signifi
cante niet-waarneembare input van niveau 3 voor verplichtin
gen. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]; kas
stroomgenererende eenheden [member]]

NL

Een financiële prognose van winst of verlies voor een kas voorbeeld: IFRS 13 B36 e
stroomgenererende eenheid ontwikkeld met behulp van eigen
gegevens van de entiteit als er geen redelijk beschikbare infor
matie is die aangeeft dat marktdeelnemers zouden uitgaan van
andere veronderstellingen. Dit wordt gebruikt als een signifi
cante niet-waarneembare input van niveau 3 voor eigenver
mogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: niveau 3 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]; kasstroomgenererende eenheden
[member]]

Een financiële prognose van winst of verlies voor een kas voorbeeld: IFRS 13 B36 e
stroomgenererende eenheid ontwikkeld met behulp van eigen
gegevens van de entiteit als er geen redelijk beschikbare infor
matie is die aangeeft dat marktdeelnemers zouden uitgaan van
andere veronderstellingen. Dit wordt gebruikt als een signifi
cante niet-waarneembare input van niveau 3 voor activa. [Zie:
niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]; kasstroomge
nererende eenheden [member]]

Documentatielabel

29.5.2019
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Financiële instrumenten met Dit lid geeft financiële instrumenten aan die een verminderde informatieverschaffing: IFRS
verminderde kredietwaardig kredietwaardigheid hebben. [Zie: kredietwaardigheidsverminde 7 35H - ingangsdatum
heid [member]
ring van financiële instrumenten [member]]
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 35M - ingangs
datum 1.1.2018

member

X instant

FinancialInstrumentsCredi
timpairedMember

FinancialInstrumentsDesig
natedAsHedgingInstru
mentsAtFairValue

ifrs-full

ifrs-full

De reële waarde van financiële instrumenten aangewezen als informatieverschaffing: IFRS
afdekkingsinstrumenten. Afdekkingsinstrumenten zijn aange 7 22 b - vervaldatum
wezen derivaten of (uitsluitend voor afdekking van het risico 1.1.2018
van wisselkoerswijzigingen) aangewezen niet-afgeleide financi
ële activa en niet-afgeleide financiële verplichtingen waarvan de
reële waarde of kasstromen naar verwachting veranderingen in
de reële waarde of kasstromen uit een aangewezen afgedekte
post zullen compenseren. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; derivaten [member]; afgeleide financiële activa; af
geleide financiële verplichtingen; financiële instrumenten, klasse
[member]; financiële activa; financiële verplichtingen]

NL

Financiële instrumenten aan
gewezen als afdekkings
instrumenten, gewaardeerd
tegen reële waarde

informatieverschaffing: IFRS
7 35H b ii - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 35M b ii - in
gangsdatum 1.1.2018

Dit lid geeft financiële instrumenten aan die een verminderde
kredietwaardigheid hebben na verwerving of creatie. [Zie: fi
nanciële instrumenten met verminderde kredietwaardigheid
[member]]

Financiële instrumenten met
een verminderde krediet
waardigheid na verwerving
of creatie [member]

member

FinancialInstrumentsCredi
timpairedAfterPurchaseO
rOriginationMember

informatieverschaffing: IFRS
7 B8E - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 35M - ingangs
datum 1.1.2018

Financiële-garantiecontracten Dit lid geeft contracten aan waarbij de garantiegever bepaalde
betalingen moet verrichten om de garantiehouder een verlies te
[member]
vergoeden dat ontstaat wanneer een bepaalde debiteur ver
zuimt een krachtens de oorspronkelijke of gewijzigde voor
waarden van een schuldbewijs verschuldigde betaling te ver
richten.

ifrs-full

Referenties

member

Documentatielabel

FinancialGuaranteeCon
tractsMember

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix
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member

member

FinancialInstrumentsMea
suredAtFairValue
ThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsU
sedToManageCredi
tRiskMember

FinancialInstrumentsNot
CreditimpairedMember

FinancialInstrumentsPur
chasedOrOriginatedCredi
timpairedMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Dit lid geeft financiële instrumenten aan gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 7 24G - ingangsdatum
of verlies omdat een kredietderivaat wordt gebruikt om het 1.1.2018
kredietrisico van deze instrumenten te beheren. Dit vertegen
woordigt de standaardwaarde voor de as „Financiële instrumen
ten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies omdat een kredietderivaat
wordt gebruikt om het kredietrisico te beheren” indien er geen
ander lid wordt gebruikt. [Zie: financiële instrumenten, klasse
[member]; kredietrisico [member]]

Verworven of gecreëerde fi
nanciële instrumenten met
verminderde kredietwaardig
heid [member]

Dit lid geeft financiële instrumenten aan die zijn verworven of
gecreëerd als instrumenten met verminderde kredietwaardig
heid. [Zie: financiële instrumenten met verminderde krediet
waardigheid [member]]

informatieverschaffing: IFRS
7 35H c - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 35M c - ingangs
datum 1.1.2018

Financiële
instrumenten Dit lid geeft financiële instrumenten aan die geen verminderde informatieverschaffing: IFRS
zonder verminderde krediet kredietwaardigheid hebben. [Zie: kredietwaardigheidsverminde 7 35H - ingangsdatum
waardigheid [member]
ring van financiële instrumenten [member]]
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 35M - ingangs
datum 1.1.2018

Financiële instrumenten ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies omdat een
kredietderivaat wordt ge
bruikt om het kredietrisico
te beheren [member]

Financiële instrumenten ge De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
waardeerd
tegen
reële of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 24G - ingangsdatum
1.1.2018
waarde met verwerking van tabel vervolledigen.
waardeveranderingen
in
winst of verlies omdat een
kredietderivaat wordt ge
bruikt om het kredietrisico
te beheren [axis]

Label

NL

member

axis

Elementtype en at
tributen

FinancialInstrumentsMea
suredAtFairValue
ThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRis
kAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

X instant debit

FinancialInstrumentsSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialLiabilities

FinancialInstrumentsWho X instant
seFairValuePreviously
CouldNotBeReliablyMeasu
redAtTimeOfDerecognition

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

FinancialInstrumentsSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Financiële
instrumenten
waarvan de reële waarde
eerder niet op betrouwbare
wijze kon worden bepaald
op het moment van niet
langer opnemen

Referenties

Het bedrag, op het moment van niet langer opnemen, van niet informatieverschaffing:
langer opgenomen financiële instrumenten waarvan de reële 7 30 e
waarde eerder niet op betrouwbare wijze kon worden bepaald.
[Zie: boekwaarde [member]; financiële instrumenten, klasse
[member]]

IFRS

Het bedrag aan financiële instrumenten die vallen onder een voorbeeld: IFRS 7 IG40D,
afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare voorbeeld: IFRS 7 13C d i
overeenkomst en die niet zijn gesaldeerd met financiële ver
plichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]

Het bedrag aan financiële instrumenten die vallen onder een voorbeeld: IFRS 7 IG40D,
afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare voorbeeld: IFRS 7 13C d i
overeenkomst en die niet zijn gesaldeerd met financiële activa.
[Zie: financiële activa]

Documentatielabel

NL

Financiële instrumenten die
vallen onder een afdwing
bare „master netting”-over
eenkomst of vergelijkbare
overeenkomst en niet zijn
gesaldeerd met financiële
verplichtingen

Financiële instrumenten die
vallen onder een afdwing
bare „master netting”-over
eenkomst of vergelijkbare
overeenkomst en niet zijn
gesaldeerd met financiële ac
tiva

Label
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ifrs-full

Prefix

FinancialLiabilities

Elementnaam/rol URI

X instant credit

Elementtype en at
tributen

Financiële verplichtingen

Label

Referenties

Het bedrag aan verplichtingen die: a) een contractuele verplich informatieverschaffing:
ting zijn om: i) geldmiddelen of een ander financieel actief aan 7 25
een andere entiteit te leveren; of ii) financiële activa of finan
ciële verplichtingen te ruilen met een andere entiteit onder
voorwaarden die potentieel nadelig zijn voor de entiteit; dan
wel b) een contract zijn dat in de eigenvermogensinstrumenten
van de entiteit zal of kan worden afgewikkeld en dat: i) een
niet-derivaat is waarbij de entiteit verplicht is, of kan worden,
om een variabel aantal van de eigenvermogensinstrumenten
van de entiteit te leveren; dan wel ii) een derivaat is dat zal
of kan worden afgewikkeld op een andere wijze dan door de
ruil van een vast bedrag aan geldmiddelen of een ander finan
cieel actief voor een vast aantal van de eigenvermogensinstru
menten van de entiteit. In dit kader zijn rechten, opties of
warrants voor het verwerven van een vast aantal van de eigen
vermogensinstrumenten van de entiteit voor een vast bedrag in
gelijk welke valuta eigenvermogensinstrumenten indien de en
titeit de rechten, opties of warrants proportioneel aanbiedt aan
alle bestaande eigenaars van haar niet-afgeleide eigenver
mogensinstrumenten die tot dezelfde klasse behoren. In dit
kader omvatten de eigenvermogensinstrumenten van de entiteit
overigens geen puttable financiële instrumenten die overeen
komstig de alinea's 16A-16B van IAS 32 als eigenvermogens
instrumenten zijn geclassificeerd, instrumenten die voor de
entiteit een verplichting met zich brengen om uitsluitend bij
liquidatie een proportioneel deel van de nettoactiva van de
entiteit aan een andere partij te leveren en overeenkomstig
de alinea's 16C-16D van IAS 32 als eigenvermogensinstrumen
ten zijn geclassificeerd, of instrumenten die contracten zijn op
grond waarvan in de toekomst de eigenvermogensinstrumen
ten van de entiteit worden ontvangen of geleverd. Bij wijze van
uitzondering wordt een instrument dat aan de definitie van een
financiële verplichting voldoet, als een eigenvermogensinstru
ment geclassificeerd als het alle kenmerken heeft en voldoet
aan de voorwaarden die in de alinea's 16A-16B of de alinea's
16C-16D van IAS 32 zijn beschreven. [Zie: financiële instru
menten, klasse [member]; financiële activa; derivaten [mem
ber]]

Documentatielabel

IFRS

29.5.2019
NL
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Financiële
verplichtingen, De reële waarde van financiële verplichtingen. [Zie: gewaar informatieverschaffing:
gewaardeerd tegen reële deerd tegen reële waarde [member]; financiële verplichtingen] 7 25
waarde

Financiële verplichtingen ge Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de klasse ge informatieverschaffing:
waardeerd tegen reële waar waardeerd tegen reële waarde. [Zie: financiële verplichtingen; 7 B2 a
de, klasse [member]
tegen reële waarde [member]]

FinancialLiabilitiesAtFairVa X instant credit
lue

FinancialLiabilitiesAtFairVa member
lueMember

ifrs-full

ifrs-full

member

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCostMember

Financiële verplichtingen ge Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de categorie informatieverschaffing:
waardeerd tegen geamorti gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële 7 B2 a
seerde
kostprijs,
klasse verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]
[member]

IFRS

IFRS

IFRS

NL

informatieverschaffing: IFRS
7 8 f - vervaldatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 8 g - ingangs
datum 1.1.2018

ifrs-full

Financiële verplichtingen ge Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de categorie
waardeerd tegen geamorti gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële
seerde kostprijs, categorie verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]
[member]

member

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCostCategoryMember

informatieverschaffing: IFRS
7 8 f - vervaldatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 8 g - ingangs
datum 1.1.2018

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Financiële verplichtingen ge Het bedrag aan financiële verplichtingen gewaardeerd tegen
waardeerd tegen geamorti geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is het
seerde kostprijs
bedrag waartegen financiële verplichtingen bij eerste opname
worden gewaardeerd, verminderd met hoofdsomaflossingen en
vermeerderd of verminderd met de volgens de effectieve-rente
methode bepaalde cumulatieve afschrijving van het eventuele
verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag. [Zie:
financiële verplichtingen]

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCost

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/444
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Financiële verplichtingen ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies [abstract]

Financiële verplichtingen ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, categorie
[member]

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss
Abstract

FinancialLiabilitiesAtFairVa member
lueThroughProfitOrLossCa
tegoryMember

ifrs-full

ifrs-full

Label

Financiële verplichtingen ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies

Elementtype en at
tributen

FinancialLiabilitiesAtFairVa X instant credit
lueThroughProfitOrLoss

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

IFRS

IFRS
NL

Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de categorie informatieverschaffing:
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 7 8 e
veranderingen in winst of verlies [Zie: financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies]

Het bedrag aan financiële verplichtingen die aan een van de informatieverschaffing:
volgende voorwaarden voldoen: a) zij voldoen aan de definitie 7 8 e
van het begrip voor handelsdoeleinden aangehouden; of b) zij
zijn bij eerst opname door de entiteit aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies. Een entiteit mag deze aanwijzing
enkel gebruiken indien toegestaan op grond van alinea 4.3.5
van IFRS 9 (in contracten besloten derivaten) of indien dit tot
meer relevante informatie leidt, omdat a) het een inconsistentie
in waardering of opname (soms een „accounting mismatch”
genoemd) elimineert of aanzienlijk beperkt die anders zou ont
staan uit de waardering van activa of verplichtingen of uit de
opname van de winsten en verliezen hierop op basis van
verschillende grondslagen; of b) een groep van financiële ver
plichtingen of van financiële activa en financiële verplichtingen
wordt beheerd en de prestaties ervan worden beoordeeld op
basis van de reële waarde, in overeenstemming met een gedo
cumenteerde risicobeheer- of beleggingsstrategie, en informatie
over de groep intern op die basis wordt verstrekt aan managers
van de entiteit op sleutelposities (zoals gedefinieerd in IAS 24).
[Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; managers op
sleutelposities van entiteit of moedermaatschappij [member];
derivaten [member]; financiële activa; financiële verplichtingen]

Documentatielabel

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/445

Financiële verplichtingen ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, aangewezen
bij de eerste opname of later
Financiële verplichtingen ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, aangewezen
bij de eerste opname of la
ter, categorie [member]
Financiële verplichtingen ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies die voldoen
aan de definitie van het be
grip voor handelsdoeleinden
aangehouden,
categorie
[member]

FinancialLiabilitiesAtFairVa X instant credit
lueThroughProfitOrLossDe
signatedAsUponInitialRe
cognition

FinancialLiabilitiesAtFairVa member
lueThroughProfitOrLossDe
signatedUponInitialRecog
nitionCategoryMember

FinancialLiabilitiesAtFairVa member
lueThroughProfitOrLossT
hatMeetDefinitionOfHeld
ForTradingCategoryMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Label

Financiële verplichtingen ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies die voldoen
aan de definitie van het be
grip voor handelsdoeleinden
aangehouden

Elementtype en at
tributen

FinancialLiabilitiesAtFairVa X instant credit
lueThroughProfitOrLoss
ClassifiedAsHeldForTrading

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de categorie informatieverschaffing:
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 7 8 e
veranderingen in winst of verlies die voldoen aan de definitie
van het begrip voor handelsdoeleinden aangehouden. [Zie: fi
nanciële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies die
voldoen aan de definitie van het begrip voor handelsdoeleinden
aangehouden]

IFRS

IFRS

IFRS

Het bedrag aan financiële verplichtingen gewaardeerd tegen informatieverschaffing:
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 7 8 e
of verlies, die als dusdanig waren aangewezen bij de eerste
opname of later. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem
ber]; financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies]

NL

Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de categorie informatieverschaffing:
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 7 8 e
veranderingen in winst of verlies als dusdanig aangewezen bij
eerste opname of later [Zie: financiële verplichtingen gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies, aangewezen bij de eerste opname of
later]

IFRS

Referenties

Het bedrag aan financiële verplichtingen gewaardeerd tegen informatieverschaffing:
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 7 8 e
of verlies die voldoen aan de definitie van het begrip voor
handelsdoeleinden aangehouden Een financieel verplichting
wordt geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden
indien: a) deze hoofdzakelijk wordt verworven of aangegaan
met het doel deze op korte termijn te verkopen of terug te
kopen; b) deze bij eerste opname deel uitmaakt van een por
tefeuille van geïdentificeerde financiële instrumenten die geza
menlijk worden beheerd en waarvoor aanwijzingen bestaan
van een recent, feitelijk patroon van winstnemingen op korte
termijn; of c) het een derivaat is (behalve een derivaat dat een
financiële-garantiecontract of een aangewezen en effectief af
dekkingsinstrument is). [Zie: financiële verplichtingen gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies]

Documentatielabel

L 143/446
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

FinancialLiabilitiesPreviou
slyDesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossRe
classifiedDueToRequire
mentsOfIFRS9FirstApplica
tionOfIFRS9

FinancialLiabilitiesPreviou
slyDesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossRe
classifiedVoluntarilyFir
stApplicationOfIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

X instant credit

Financiële verplichtingen die
voorheen werden aange
wezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies en
die vrijwillig zijn geherclassi
ficeerd, eerste toepassing
van IFRS 9

Financiële verplichtingen die
voorheen werden aange
wezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies ge
herclassificeerd als gevolg
van vereisten van IFRS 9,
eerste toepassing van IFRS 9

IFRS

Het bedrag aan financiële verplichtingen in het overzicht van informatieverschaffing: IFRS
de financiële positie die voorheen werden aangewezen als ge 7 42I c - ingangsdatum
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever 1.1.2018
anderingen in winst of verlies maar die niet langer als zodanig
worden aangewezen en waarvoor de entiteit vrijwillig heeft
gekozen om deze te herclassificeren wanneer de entiteit IFRS
9 voor het eerst toepast. [Zie: financiële verplichtingen gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies]

Het bedrag aan financiële verplichtingen in het overzicht van informatieverschaffing: IFRS
de financiële positie die voorheen werden aangewezen als ge 7 42I c - ingangsdatum
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever 1.1.2018
anderingen in winst of verlies maar die niet langer als zodanig
worden aangewezen en die werden geherclassificeerd als gevolg
van de vereisten van IFRS 9 wanneer de entiteit IFRS 9 voor
het eerst toepast. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst of verlies]

Het bedrag aan financiële verplichtingen in het overzicht van informatieverschaffing: IFRS
de financiële positie die voorheen werden aangewezen als ge 7 42I c - ingangsdatum
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever 1.1.2018
anderingen in winst of verlies maar die niet langer als zodanig
worden aangewezen wanneer de entiteit IFRS 9 voor het eerst
toepast. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies]

FinancialLiabilitiesPreviou
slyDesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossBut
NoLongerSoDesignatedFir
stApplicationOfIFRS9

ifrs-full

Financiële verplichtingen die
voorheen werden aange
wezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
maar die niet langer als zo
danig worden aangewezen,
eerste toepassing van IFRS 9

Financiële
verplichtingen Dit lid geeft de klasse financiële verplichtingen aan die buiten informatieverschaffing:
buiten het toepassingsgebied het toepassingsgebied van IFRS 7 vallen. [Zie: financiële ver 7 B2 b
van IFRS 7, klasse [member] plichtingen]

member

FinancialLiabilitiesOutside
ScopeOfIFRS7Member

ifrs-full

IFRS

IFRS

NL

X instant credit

Financiële
verplichtingen, Dit lid geeft alle klassen van financiële verplichtingen aan. Dit informatieverschaffing:
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Klas 7 6
klasse [member]
sen van financiële verplichtingen” indien er geen ander lid
wordt gebruikt. [Zie: financiële verplichtingen]

member

FinancialLiabilitiesMember

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Financiële
verplichtingen, Dit lid geeft alle categorieën van financiële verplichtingen aan. informatieverschaffing:
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as 7 8
categorie [member]
„Categorieën van financiële verplichtingen” indien er geen an
der lid wordt gebruikt. [Zie: financiële activa]

Label

member

Elementtype en at
tributen

FinancialLiabilitiesCatego
ryMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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FixturesAndFittingsMember member

en

toebehoren Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die voorbeeld: IAS 16 37 g
inrichting en toebehoren vertegenwoordigt die geen permanent
deel uitmaken van onroerend goed. [Zie: materiële vaste activa]

Publicatieblad van de Europese Unie

Inrichting
[member]

Het bedrag aan inrichting en toebehoren, die geen permanent voorbeeld: IAS 16 37 g
deel uitmaken van onroerend goed, gebruikt in het kader van
de bedrijfsactiviteiten van de entiteit.

ifrs-full

Inrichting en toebehoren

X instant debit

FixturesAndFittings

ifrs-full

ifrs-full

Dit lid geeft een vaste rentevoet aan. [Zie: renterisico [mem gebruikelijke werkwijze: IFRS
ber]]
7 39

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag vertegen voorbeeld: IAS 1 78 c, ge
woordigt van goederen die het productieproces hebben vol bruikelijke werkwijze: IAS 2
tooid en die voor verkoop zijn aangehouden in het kader 37
van de normale bedrijfsvoering. [Zie: voorraden]

Contracten tegen vaste prij Dit lid geeft contracten tegen vaste prijzen met klanten aan. voorbeeld: IFRS 15 B89 d zen [member]
ingangsdatum 1.1.2018

FixedInterestRateMember

ifrs-full

Actueel gereed product

Financiële
verplichtingen, Dit lid geeft alle types financiële verplichtingen aan. Dit ver informatieverschaffing: IFRS
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Types 7 B52, informatieverschaf
type [member]
financiële verplichtingen” indien er geen ander lid wordt ge fing: IFRS 7 B51
bruikt. [Zie: financiële activa]

member

X instant debit

Op de overnamedatum op Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor financiële voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
genomen financiële ver verplichtingen die zijn overgenomen in een bedrijfscombinatie. voorbeeld: IFRS 3 IE72
plichtingen
[Zie: financiële verplichtingen; bedrijfscombinaties [member]]

X instant credit

member

FinishedGoods

ifrs-full

Referenties

FixedpriceContractsMem
ber

FinancialLiabilitiesType
Member

ifrs-full

Documentatielabel

Financiële verplichtingen ge Het bedrag aan financiële verplichtingen die zijn geherclassifi informatieverschaffing: IAS 1
herclassificeerd naar eigen ceerd naar eigen vermogen. [Zie: eigen vermogen; financiële 80A
vermogen.
verplichtingen]

Label

Vaste rentevoet [member]

FinancialLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

ifrs-full

X duration

Elementtype en at
tributen

NL

member

FinancialLiabilitiesReclassi
fiedIntoEquity

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X duration cre Baten uit franchisevergoe Het bedrag aan baten die voortvloeien uit franchisevergoedin gebruikelijke werkwijze: IAS
dingen
gen.
1 112 c
dit

member

X duration debit Brandstof- en energielasten

ForeignExchangeRatesAb
stract

ForwardContractMember

FranchiseFeeIncome

FranchisesMember

FuelAndEnergyExpense

FuelAndEnergyExpenseAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit het verbruik van gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
brandstof en energie.

Dit lid geeft een klasse aan van immateriële activa die het recht gebruikelijke werkwijze: IAS
vertegenwoordigt om een bedrijf te exploiteren met behulp van 38 119
de naam, handelswaar, diensten, methodologie, promotionele
steun, marketing en leveringen die door een andere entiteit zijn
toegekend. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

Dit lid geeft een contract aan tussen twee partijen voor de gebruikelijke werkwijze: IAS
aankoop of verkoop van een onderliggend actief op een be 1 112 c
paalde toekomstige datum voor een vooraf bepaalde afwikke
lingsprijs.
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Brandstof- en energielasten
[abstract]

Franchises [member]

Termijncontract [member]

Wisselkoersen [abstract]

Buitenlandse toegezegdpen Dit lid geeft buitenlandse toegezegdpensioenregelingen aan. voorbeeld: IAS 19 138 a
sioenregelingen [member]
[Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

NL

member

member

ForeignDefinedBenefit
PlansMember

Dit lid geeft andere landen aan dan het land waar de entiteit is informatieverschaffing: IFRS
gevestigd. [Zie: land van vestiging [member]]
8 33 b, informatieverschaf
fing: IFRS 8 33 a

ifrs-full

Derde landen [member]

member

ForeignCountriesMember

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Variabele rentevoet [mem Dit lid geeft een niet-vaste rentevoet aan. [Zie: renterisico gebruikelijke werkwijze: IFRS
[member]]
7 39
ber]

Label

member

Elementtype en at
tributen

FloatingInterestRateMem
ber

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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member

X duration cre Winsten (verliezen) die
dit
voortvloeien uit het niet lan
ger opnemen van financiële
activa gewaardeerd tegen ge
amortiseerde kostprijs

FuturesContractMember

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortised
Cost

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortised
CostAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit het verbruik van gebruikelijke werkwijze: IAS
brandstof.
1 112 c

Documentatielabel

Winsten (verliezen) die
voortvloeien uit het niet lan
ger opnemen van financiële
activa gewaardeerd tegen ge
amortiseerde kostprijs [ab
stract]

De winsten (verliezen) die voortvloeien uit het niet langer op informatieverschaffing: IAS 1
nemen van financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde 82 aa
kostprijs. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs]

Dit lid geeft een gestandaardiseerd en op de beurs verhandeld gebruikelijke werkwijze: IAS
contract aan voor de aankoop of verkoop van een onderlig 1 112 c
gend actief op een bepaalde toekomstige datum voor een
vooraf bepaalde afwikkelingsprijs.

NL

Futurescontract [member]

Toekomstige financierings Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de toe informatieverschaffing: IAS
kosten uit hoofde van finan komstige minimale betalingen uit hoofde van financiële leases 17 31 b - vervaldatum
ciële leases
en de contante waarde ervan. Minimale leasebetalingen zijn 1.1.2019
betalingen waartoe de lessee gedurende de leaseperiode ver
plicht is of kan worden gesteld, exclusief voorwaardelijke lease
betalingen, servicekosten en belastingen die door de lessor
moeten worden betaald en die de lessor gerestitueerd krijgt,
samen met: a) voor de lessee: eventuele bedragen die worden
gegarandeerd door de lessee of door een met de lessee ver
bonden partij; of b) voor de lessor: een eventuele restwaarde
die aan de lessor wordt gegarandeerd door: i) de lessee; ii) een
met de lessee verbonden partij; of iii) een derde die niet met de
lessor is verbonden en die financieel in staat is om de ver
plichtingen uit hoofde van de garantie na te komen.

ifrs-full

X instant credit

FutureFinanceChargeOnFi
nanceLease

ifrs-full

Label

X duration debit Brandstoflasten

Elementtype en at
tributen

FuelExpense

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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De winsten (verliezen) die voortvloeien uit hoofde van de op informatieverschaffing:
schorting van de consolidatie van dochterondernemingen als 12 9B b
gevolg van de wijziging in de status van de beleggingsentiteit.
[Zie: informatieverschaffing over beleggingsentiteiten [text
block]; dochterondernemingen [member]]

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van de opschorting
dit
van de consolidatie van
dochterondernemingen als
gevolg van de wijziging in
de status van de beleggings
entiteit

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
dit
hoofde van de verandering
van de reële waarde van de
afdekkingspost gebruikt als
basis voor het opnemen
van afdekkingsineffectiviteit

GainLossOnCessationOf
ConsolidationOfSubsidia
riesDueToChangeOfInvest
mentEntityStatus

GainLossOnChangeInFair
ValueOfHedgedItemUse
dAsBasisForRecognising
HedgeIneffectiveness

ifrs-full

ifrs-full

De winsten (verliezen) uit hoofde van de verandering van de
reële waarde van de afdekkingspost gebruikt als basis voor het
opnemen van afdekkingsineffectiviteit. Afdekkingsineffectiviteit
is de mate waarin de veranderingen in de reële waarde of de
kasstromen van het afdekkingsinstrument groter of kleiner zijn
dan de veranderingen in de reële waarde of de kasstromen van
de afgedekte post.

IFRS

De winsten (verliezen) opgenomen uit hoofde van de over informatieverschaffing:
dracht van financiële activa tijdens het deel van de verslagpe 7 42G c ii
riode waarin de meeste overdrachtactiviteit plaatsvond wanneer
het totale bedrag aan opbrengsten van de overdrachtactiviteit
(die voor niet langer opnemen in aanmerking komt) niet ge
lijkmatig over de verslagperiode is verdeeld. [Zie: financiële
activa]

GainLossOfDerecognisedFi X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van overdrachtactivi
nancialAssetsRepresenting dit
teit tijdens de periode
GreatestTransferActivity
waarin de meeste over
drachtactiviteit plaatsvond

ifrs-full

informatieverschaffing: IFRS
7 24B a iv - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24B b i - in
gangsdatum 1.1.2018

NL

IFRS

IFRS

Referenties

De winsten (verliezen) die voortvloeien uit het verschil tussen informatieverschaffing: IFRIC
de boekwaarde van de afgeloste financiële verplichting en de 19 11
waardering van de aan de crediteur betaalde vergoeding (uitge
geven eigenvermogensinstrumenten). [Zie: boekwaarde [mem
ber]]

Documentatielabel

GainLossOfDerecognisedFi X duration cre Winsten (verliezen) van op De winsten (verliezen) opgenomen uit hoofde van niet langer informatieverschaffing:
nancialAssetsAtDateOf
dit
de datum van overdracht opgenomen financiële activa op de datum van overdracht van 7 42G a
niet langer opgenomen fi de activa. [Zie: financiële activa]
Transfer
nanciële activa

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

GainLossArisingFromDiffe X duration cre Winsten (verliezen) die
renceBetweenCarrying
dit
voortvloeien uit het verschil
tussen de boekwaarde van
AmountOfFinancialLiabili
tyExtinguishedAndConside
de afgeloste financiële ver
rationPaid
plichting en de betaalde ver
goeding

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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GainLossOnDesignationOf X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
FinancialInstrumentAsMea dit
hoofde van de aanwijzing
suredAtFairValue
van financiële instrumenten
ThroughProfitOrLossBe
als gewaardeerd tegen reële
causeCreditDerivativeIsU
waarde met verwerking van
sedToManageCreditRisk
waardeveranderingen
in
winst of verlies omdat een
kredietderivaat wordt ge
bruikt om het kredietrisico
te beheren

GainLossOnHedgeIneffecti
veness

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Winst (verlies) uit hoofde De winsten (verliezen) uit hoofde van afdekkingsineffectiviteit. informatieverschaffing: IFRS
dit
van afdekkingsineffectiviteit Afdekkingsineffectiviteit is de mate waarin de veranderingen in 7 24C a i - ingangsdatum
de reële waarde of de kasstromen van het afdekkingsinstrument 1.1.2018
groter of kleiner zijn dan de veranderingen in de reële waarde
of de kasstromen van de afgedekte post.

De winsten (verliezen) opgenomen uit hoofde van de aanwij informatieverschaffing: IFRS
zing van een financieel instrument, of een gedeelte ervan, als 7 24G b - ingangsdatum
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 1.1.2018
veranderingen in winst of verlies omdat een kredietderivaat
wordt gebruikt om het kredietrisico van dat financiële instru
ment te beheren. [Zie: kredietrisico [member]; derivaten [mem
ber]; financiële instrumenten, klasse [member]]

IAS

NL

De stijging (daling) van restitutierechten die resulteert uit de informatieverschaffing:
winsten (verliezen) uit hoofde van veranderingen van de ge 19 141 c iv
volgen van de beperking van restitutierechten tot het actief
plafond, exclusief bedragen die in rentebaten of -lasten zijn
opgenomen. [Zie: rentebaten]

X duration debit Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van veranderingen
van gevolgen van de beper
king van restitutierechten
tot het actiefplafond, restitu
tierechten

GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingReimburse
mentRightsToAssetCeiling

ifrs-full

IAS

De daling (stijging) van de nettoverplichting uit hoofde van informatieverschaffing:
toegezegde pensioenrechten (actief) die resulteert uit de winsten 19 141 c iv
(verliezen) uit hoofde van de veranderingen van de gevolgen
van de beperking van een nettoactief uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten tot het actiefplafond, exclusief bedragen
die in rentebaten of -lasten zijn opgenomen. [Zie: rentebaten;
nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
(actief)]

X duration debit Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van de veranderin
gen van de gevolgen van
de beperking van het netto
actief uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten tot
het actiefplafond, nettover
plichting uit hoofde van toe
gezegde
pensioenrechten
(actief)

Referenties

GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingNetDefined
BenefitAssetToAssetCeiling

Documentatielabel

ifrs-full

Label

De winsten (verliezen) uit hoofde van de verandering van de informatieverschaffing: IFRS
reële waarde van het afdekkingsinstrument gebruikt als basis 7 24 A c - ingangsdatum
voor het opnemen van afdekkingsineffectiviteit. Afdekkings 1.1.2018
ineffectiviteit is de mate waarin de veranderingen in de reële
waarde of de kasstromen van het afdekkingsinstrument groter
of kleiner zijn dan de veranderingen in de reële waarde of de
kasstromen van de afgedekte post.

Elementtype en at
tributen

(verliezen)
uit
GainLossOnChangeInFair X duration cre Winsten
hoofde van de verandering
ValueOfHedgingInstrumen dit
van de reële waarde van
tUsedAsBasisForRecogni
singHedgeIneffectiveness
het
afdekkingsinstrument
gebruikt als basis voor het
opnemen van afdekkings
ineffectiviteit

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/452
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X duration debit Winst (verlies) uit herwaar
dering, nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde pen
sioenrechten (actief)

Winst (verlies) uit herwaar
dering, nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde pen
sioenrechten (actief) [ab
stract]

GainLossOnHedgeIneffecti
venessRecognisedInProfi
tOrLoss

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursement
Rights

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursement
RightsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

Winst (verlies) uit herwaar
dering, restitutierechten [ab
stract]

X duration debit Winst (verlies) uit herwaar De stijging (daling) van restitutierechten die resulteert uit de informatieverschaffing:
dering, restitutierechten
herwaardering van resitutierechten. [Zie: restitutierechten, ge 19 141 c
waardeerd tegen reële waarde]

IAS

NL

De daling (stijging) van een nettoverplichting (actief) uit hoofde informatieverschaffing:
van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit de herwaar 19 141 c
dering van die nettoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten (actief). [Zie: nettoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten (actief)]

X duration cre Winst (verlies) uit afdek De winst (het verlies) opgenomen in winst of verlies uit afdek informatieverschaffing: IFRS
dit
kingsineffectiviteit
opge kingsineffectiviteit. [Zie: winst (verlies) uit afdekkingsineffectivi 7 24C a i - ingangsdatum
nomen in winst of verlies
teit]
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 24C b ii - in
gangsdatum 1.1.2018

X duration cre Winst (verlies) uit afdek De winst (het verlies) opgenomen in de overige onderdelen van informatieverschaffing: IFRS
kingsineffectiviteit
opge het totaalresultaat uit hoofde van afdekkingsineffectiviteit. [Zie: 7 24C a i - ingangsdatum
dit
nomen in de overige onder winst (verlies) uit afdekkingsineffectiviteit]
1.1.2018
delen van het totaalresultaat

GainLossOnHedgeIneffecti
venessRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

Winst (verlies) uit afdek
kingsineffectiviteit [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

GainLossOnHedgeIneffecti
venessAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/453

Referenties

De winsten (verliezen) die allebei: a) verband houden met in informatieverschaffing:
een bedrijfscombinatie verworven identificeerbare activa of 3 B67 e
overgenomen verplichtingen; en b) van dusdanige omvang,
aard of frequentie zijn dat de vermelding ervan relevant is
om de jaarrekening van de samengevoegde entiteit te begrijpen.
[Zie: bedrijfscombinaties [member]]

GainLossThatRelatesToI
dentifiableAssetsAcquire
dOrLiabilitiesAssumedIn
BusinessCombination

ifrs-full

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS
NL

X duration cre Winst (verlies) die (dat) ver
dit
band houdt met verworven
identificeerbare activa en
overgenomen verplichtingen
in een bedrijfscombinatie en
die (dat) van dusdanige om
vang, aard en frequentie is
dat de vermelding ervan re
levant is om de jaarrekening
van de samengevoegde enti
teit te begrijpen.

De winsten (verliezen) die zijn opgenomen bij de waardering informatieverschaffing:
tegen reële waarde minus verkoopkosten of bij afstoting van de 5 33 b iii
activa of groep(en) activa die worden afgestoten en die de
beëindigde bedrijfsactiviteiten vormen. [Zie: beëindigde bedrijfs
activiteiten [member]]

GainLossRecognisedOn
X duration cre Winst (verlies) opgenomen
MeasurementToFairValue
dit
bij de waardering tegen reële
waarde min verkoopkosten
LessCostsToSellOrOnDis
of bij de afstoting van activa
posalOfAssetsOrDisposal
GroupsConstitutingDiscon
of groepen activa die wor
tinuedOperation
den afgestoten en die beëin
digde
bedrijfsactiviteiten
vormen

ifrs-full

De winsten (verliezen) opgenomen uit hoofde van het niet informatieverschaffing:
langer opnemen van financiële instrumenten waarvan de reële 7 30 e
waarde eerder niet op betrouwbare wijze kon worden bepaald.
[Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

X duration cre Winst (verlies) opgenomen
uit hoofde van het niet lan
dit
ger opnemen van financiële
instrumenten waarvan de re
ële waarde eerder niet op
betrouwbare wijze kon wor
den gewaardeerd

GainLossRecognisedOnFi
nancialInstrumentsWhose
FairValuePreviouslyCould
NotBeReliablyMeasured

De winsten (verliezen) opgenomen als gevolg van de herwaar informatieverschaffing:
dering tegen reële waarde van het aandelenbelang in de over 3 B64 p ii
genomen partij aangehouden door de overnemende partij vóór
de bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Winst (verlies) opgenomen
dit
als gevolg van de herwaar
dering tegen reële waarde
van het aandelenbelang in
de overgenomen partij aan
gehouden door de overne
mende partij vóór de be
drijfscombinatie

Elementtype en at
tributen

GainLossRecognisedAsRe
sultOfRemeasuringToFair
ValueEquityInterestInAc
quireeHeldByAcquirerBefo
reBusinessCombination

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/454
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X duration cre Winsten die voortvloeien uit
dit
het niet langer opnemen
van financiële activa gewaar
deerd tegen geamortiseerde
kostprijs

GainsArisingFromDerecog
nitionOfFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCost

GainsLossesArisingFrom
X duration cre Winsten (verliezen) die
DifferenceBetweenPrevi
dit
voortvloeien uit het verschil
ousCarryingAmountAnd
tussen de eerder gehanteerde
FairValueOfFinancialAssets
geamortiseerde kostprijs en
ReclassifiedAsMeasuredAt
de reële waarde van financi
FairValue
ële activa geherclassificeerd
uit de categorie gewaardeerd
tegen geamortiseerde kost
prijs naar de categorie ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies

GainsLossesArisingFromS
aleAndLeasebackTransacti
ons

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration cre Winsten (verliezen) die De winsten (verliezen) die voortvloeien uit „sale and leaseback”- informatieverschaffing: IFRS
voortvloeien uit „sale and transacties
16 53 i - ingangsdatum
dit
leaseback”-transacties
1.1.2019

De winsten (verliezen) die voortvloeien uit het verschil tussen informatieverschaffing: IAS 1
de eerder gehanteerde geamortiseerde kostprijs en de reële 82 ca - ingangsdatum
waarde van financiële activa geherclassificeerd uit de categorie 1.1.2018
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs naar de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]; financiële activa gewaardeerd tegen geamor
tiseerde kostprijs]

NL

De winst, opgenomen in het overzicht van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
die voortvloeit uit het niet langer opnemen van financiële 7 20 A - ingangsdatum
activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: finan 1.1.2018
ciële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]

IFRS

X duration cre Opgenomen winst uit een Het bedrag van elke winst opgenomen in een bedrijfscombina informatieverschaffing:
dit
voordelige kooptransactie
tie waarin het nettosaldo van de verworven identificeerbare 3 B64 n i
activa en overgenomen financiële verplichtingen groter is dan
het totaal van de overgedragen vergoeding, het belang zonder
zeggenschap in de overgenomen partij en de reële waarde van
het aandelenbelang dat de overnemende partij voorheen aan
hield in de overgenomen partij. [Zie: bedrijfscombinaties
[member]]

Referenties

GainRecognisedInBargain
PurchaseTransaction

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Winst uit hoofde van de De winst uit hoofde van de realisatie van leningen en voor gebruikelijke werkwijze: IAS
realisatie van leningen en schotten die voorheen zijn afgeschreven.
1 85
dit
voorschotten die voorheen
zijn afgeschreven

Elementtype en at
tributen

GainOnRecoveryOfLoan
sAndAdvancesPreviously
WrittenOff

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/455

Referenties

GainsLossesOnCashFlow
HedgesBeforeTax

GainsLossesOnCashFlow
HedgesNetOfTax

GainsLossesOnChangeIn
FairValueEstimatesOfBiolo
gicalAssetsForCurrentPeri
od

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Winsten (verliezen) uit de De winsten (verliezen) die in de lopende periode voortvloeien informatieverschaffing:
dit
verandering van de reële uit de verandering van de reële waarde min kosten van ver 41 40
waarde min kosten van ver koop van biologische activa. [Zie: biologische activa]
koop van biologische activa
voor de lopende periode

IAS

X duration cre Winsten (verliezen) uit kas De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing: IAS 1
dit
stroomafdekkingen, na be van het totaalresultaat uit kasstroomafdekkingen, na belastin 91 a, informatieverschaffing:
gen. [Zie: kasstroomafdekkingen [member]]
IFRS 7 23 c - vervaldatum
lastingen
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24C b i - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing IFRS 7
24E a - ingangsdatum
1.1.2018

NL

X duration cre Winsten (verliezen) uit kas De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing: IAS 1
dit
stroomafdekkingen,
vóór van het totaalresultaat uit kasstroomafdekkingen, vóór belastin 91 b, informatieverschaffing:
belastingen
gen. [Zie: kasstroomafdekkingen [member]]
IFRS 7 23 c - vervaldatum
1.1.2018

X duration cre Winsten (verliezen) uit voor De winsten (verliezen) uit voor verkoop beschikbare financiële informatieverschaffing: IFRS
dit
verkoop beschikbare financi activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa]
7 20 a ii - vervaldatum
ële activa
1.1.2018

IAS

GainsLossesOnAvailable
forsaleFinancialAssets

De daling (stijging) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit informatieverschaffing:
hoofde van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit af 19 141 d
wikkelingen. Afwikkelingen zijn transacties die alle verdere in
rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen elimineren voor
een deel van of alle vergoedingen die uit hoofde van een
toegezegdpensioenregeling worden betaald, welke geen betaling
van vergoedingen aan of namens werknemers is die in de
voorwaarden van de regeling is vastgelegd en in de actuariële
veronderstellingen is opgenomen. [Zie: nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief); toegezegdpen
sioenregelingen [member]; actuariële veronderstellingen [mem
ber]]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Winsten (verliezen) die
voortvloeien uit afwikkelin
gen, nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde pen
sioenrechten (actief)

Elementtype en at
tributen

GainsLossesArisingFromS
ettlementsNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/456
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Label

Documentatielabel

Referenties

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForeignCurrency
BasisSpreadsBeforeTax

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForeignCurrency
BasisSpreadsNetOfTax

X duration cre Winsten (verliezen) uit de De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing: IAS 1
GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForwardElements
dit
waardeverandering van ter van het totaalresultaat uit de waardeverandering van termijn 91 b
ingangsdatum
OfForwardContractsBefore
mijnelementen van termijn elementen van termijncontracten, vóór belastingen. [Zie: ove 1.1.2018
contracten, vóór belastingen rige onderdelen van het totaalresultaat]
Tax

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForwardElements
OfForwardContractsNetOf
Tax

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfTimeValueOfOpti
onsBeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Winsten (verliezen) uit de
waardeverandering van de
dit
tijdswaarde van opties, vóór
belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing: IAS 1
van het totaalresultaat uit de waardeverandering van de tijds 91 b
ingangsdatum
waarde van opties, vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen 1.1.2018
van het totaalresultaat]

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing: IAS 1
van het totaalresultaat uit de waardeverandering van termijn 91 a
ingangsdatum
elementen van termijncontracten, na belastingen. [Zie: overige 1.1.2018
onderdelen van het totaalresultaat]

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing: IAS 1
van het totaalresultaat uit de waardeverandering van valuta 91 a
ingangsdatum
basisspreads, na belastingen. [Zie: overige onderdelen van het 1.1.2018
totaalresultaat]

X duration cre Winsten (verliezen) uit de
dit
waardeverandering van valu
tabasisspreads, na belastin
gen

NL

X duration cre Winsten (verliezen) uit de
waardeverandering van ter
dit
mijnelementen van termijn
contracten, na belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing: IAS 1
van het totaalresultaat uit de waardeverandering van valuta 91 b
ingangsdatum
basisspreads, vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen van 1.1.2018
het totaalresultaat]

X duration cre Winsten (verliezen) uit de
waardeverandering van valu
dit
tabasisspreads, vóór belas
tingen

Winsten (verliezen) uit de
verandering van de reële
waarde van derivaten [ab
stract]

GainsLossesOnChangeIn
FairValueOfDerivativesAb
stract

ifrs-full

X duration cre Winsten (verliezen) uit de De winsten (verliezen) die resulteren uit de verandering van de gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
verandering van de reële reële waarde van derivaten die zijn opgenomen in winst of 1 85
waarde van derivaten
verlies. [Zie: derivaten [member]]

Elementtype en at
tributen

GainsLossesOnChangeIn
FairValueOfDerivatives

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/457

GainsLossesOnDisposals
X duration cre Winsten (verliezen) uit ver
vreemdingen van vastgoed
OfInvestmentPropertyCar dit
riedAtCostWithinFairValue
beleggingen gewaardeerd te
Model
gen kostprijs binnen het re
ëlewaardemodel

ifrs-full

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van vervreemdingen van informatieverschaffing: IAS 1
dit
hoofde van vervreemdingen beleggingen
98 d
van beleggingen

De winsten (verliezen) uit vervreemdingen van vastgoedbeleg informatieverschaffing: IAS
gingen gewaardeerd tegen kostprijs binnen het reëlewaardemo 40 78 d iii - vervaldatum
del. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs binnen het reëlewaarde 1.1.2019
model [member]; vastgoedbeleggingen]

X duration cre Winsten (verliezen) uit ver
dit
vreemdingen van vastgoed
beleggingen gewaardeerd te
gen kostprijs of in overeen
stemming met IFRS 16 bin
nen het reëlewaardemodel

GainsLossesOnDisposals
OfInvestmentPropertyCar
riedAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16Within
FairValueModel

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

GainsLossesOnDisposals
OfInvestments

De winsten (verliezen) uit vervreemdingen van vastgoedbeleg informatieverschaffing: IAS
gingen gewaardeerd tegen kostprijs of in overeenstemming met 40 78 d iii - ingangsdatum
IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel. [Zie: gewaardeerd tegen 1.1.2019
kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het re
ëlewaardemodel [member]; vastgoedbeleggingen]

Winsten (verliezen) uit ver
vreemdingen van vastgoed
beleggingen [abstract]

GainsLossesOnDisposals
OfInvestmentPropertiesAb
stract

ifrs-full

NL

ifrs-full

X duration cre Winsten (verliezen) uit ver De winsten (verliezen) uit vervreemdingen van vastgoedbeleg gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
vreemdingen van vastgoed gingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
1 112 c
beleggingen

Referenties

GainsLossesOnDisposals
OfInvestmentProperties

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Winsten (verliezen) uit de De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing: IAS 1
dit
waardeverandering van de van het totaalresultaat uit de waardeverandering van de tijds 91 a
ingangsdatum
tijdswaarde van opties, na waarde van opties, na belastingen. [Zie: overige onderdelen van 1.1.2018
belastingen
het totaalresultaat]

Elementtype en at
tributen

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfTimeValueOfOpti
onsNetOfTax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/458
29.5.2019

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van wisselkoersver
dit
schillen bij omrekening,
vóór belastingen

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
dit
hoofde van wisselkoersver
schillen bij omrekening, na
belastingen

GainsLossesOnDisposals
OfNoncurrentAssetsAb
stract

GainsLossesOnDisposals
OfOtherNoncurrentAssets

GainsLossesOnDisposals
OfPropertyPlantAndEquip
ment

GainsLossesOnDisposals
OfPropertyPlantAndEquip
mentAbstract

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
BeforeTax

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
NetOfTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van vervreemdingen
van materiële vaste activa
[abstract]

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing: IAS 1
van het totaalresultaat uit hoofde van wisselkoersverschillen bij 91 a
de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse bedrijfs
activiteiten, na belastingen. [Zie: overige onderdelen van het
totaalresultaat]

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing: IAS 1
van het totaalresultaat uit hoofde van wisselkoersverschillen bij 91 b
de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse bedrijfs
activiteiten, vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen van het
totaalresultaat]

(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van vervreemdingen van informatieverschaffing: IAS 1
X duration cre Winsten
dit
hoofde van vervreemdingen materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]
98 c
van materiële vaste activa

NL

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van vervreemdingen van informatieverschaffing: IAS 1
dit
hoofde van vervreemdingen andere vaste activa. [Zie: andere vast activa]
98
van andere vaste activa

Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van vervreemdingen
van vaste activa [abstract]

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van vervreemdingen van gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
hoofde van vervreemdingen vaste activa. [Zie: vaste activa]
1 112 c
van vaste activa

GainsLossesOnDisposals
OfNoncurrentAssets

Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van vervreemdingen
van beleggingen [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

GainsLossesOnDisposals
OfInvestmentsAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/459

X duration

GainsLossesOnFairValue
AdjustmentAttributable
ToPriceChangesBiologica
lAssets

GainsLossesOnFairValue
AdjustmentBiologicalAs
sets

GainsLossesOnFairValue
AdjustmentBiologicalAs
setsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS
21 52 a, voorbeeld: IAS 7 A
Kasstroomoverzicht voor een
entiteit die geen financiële in
stelling is

Referenties

Winsten (verliezen) uit de
aanpassing van de reële
waarde, biologische activa
[abstract]

IAS

De winsten (verliezen) die voortvloeien uit veranderingen van voorbeeld: IAS 41 51, voor
de reële waarde min kosten van verkoop van biologische activa beeld: IAS 41 Voorbeeld 1
als gevolg van prijswijzigingen op de markt. [Zie: biologische XYZ Dairy Ltd
activa]

Winsten (verliezen) uit de De winsten (verliezen) die voortvloeien uit veranderingen van informatieverschaffing:
aanpassing van de reële de reële waarde min kosten van verkoop van biologische activa 41 50 a
waarde, biologische activa
als gevolg van zowel fysieke wijzigingen als prijswijzigingen op
de markt. [Zie: biologische activa]

Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van aanpassingen
van de reële waarde toe te
rekenen aan prijswijzigin
gen, biologische activa

Winsten
(verliezen)
uit De winsten (verliezen) die voortvloeien uit veranderingen van voorbeeld: IAS 41 51, voor
hoofde van aanpassingen de reële waarde min kosten van verkoop van biologische activa beeld: IAS 41 Voorbeeld 1
van de reële waarde toe te als gevolg van fysieke wijzigingen. [Zie: biologische activa]
XYZ Dairy Ltd
rekenen aan fysieke wijzi
gingen, biologische activa

Het bedrag aan wisselkoersverschillen opgenomen in winst of
verlies die voortvloeien uit wisselkoerstransacties, met uitzon
dering van de wisselkoersverschillen op financiële instrumenten
die in overeenstemming met IFRS 9 worden gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; fi
nanciële instrumenten, klasse [member]]

Documentatielabel

NL

X duration

X duration

GainsLossesOnFairValue
AdjustmentAttributable
ToPhysicalChangesBiologi
calAssets

ifrs-full

Label

X duration cre Valutawinst (verlies)
dit

Elementtype en at
tributen

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
RecognisedInProfitOrLoss

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/460
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa gewaar informatieverschaffing: IFRS
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 20 a i - vervaldatum
ringen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoel 1.1.2018
einden aangehouden. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehou
den; winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies]
De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa gewaar informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 20 a i
ringen in winst of verlies, die als dusdanig waren aangewezen
bij de eerste opname of later. [Zie: financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies, aangewezen bij de eerste opname of
later; winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies]

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

(verliezen)
uit
GainsLossesOnFinancialAs X duration cre Winsten
dit
hoofde van financiële activa
setsAtFairValue
ThroughProfitOrLossClassi
gewaardeerd tegen reële
fiedAsHeldForTrading
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, geclassifi
ceerd als voor handelsdoel
einden aangehouden.

(verliezen)
uit
GainsLossesOnFinancialAs X duration cre Winsten
hoofde van financiële activa
setsAtFairValue
dit
ThroughProfitOrLossDesig
gewaardeerd tegen reële
natedAsUponInitialRecog
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
nition
winst of verlies, aangewezen
bij de eerste opname of later

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtFairValue
ThroughProfitOrLossMan
datorilyMeasuredAtFairVa
lue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IFRS

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa die ver informatieverschaffing: IFRS
plicht zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 7 20 a i - ingangsdatum
waardeveranderingen in winst of verlies in overeenstemming 1.1.2018
met IFRS 9. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies, verplicht gewaardeerd tegen reële waarde; winsten (ver
liezen) uit hoofde van financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies; financiële verplichtingen]

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa gewaar informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 20 a i
ringen in winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies]

NL

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van financiële activa
dit
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, verplicht ge
waardeerd
tegen
reële
waarde

(verliezen)
uit
X duration cre Winsten
dit
hoofde van financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa gewaar informatieverschaffing: IFRS
dit
hoofde van financiële activa deerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële activa ge 7 20 a vi - ingangsdatum
gewaardeerd tegen geamorti waardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]
1.1.2018
seerde kostprijs.

ifrs-full

IAS

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtAmortisedCost

Winsten (verliezen) uit de De winsten (verliezen) uit veranderingen van de reële waarde informatieverschaffing:
40 76 d
aanpassing van de reële van vastgoedbeleggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
waarde, vastgoedbeleggingen

Label

ifrs-full

X duration

Elementtype en at
tributen

GainsLossesOnFairValue
AdjustmentInvestmentPro
perty

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/461

GainsLossesOnFinancialIn
strumentsAbstract

ifrs-full

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van financiële activa geherclassificeerd uit de categorie 7 12A e - vervaldatum
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 1.1.2018
veranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies]

Publicatieblad van de Europese Unie

Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van financiële instru
menten [abstract]

GainsLossesOnFinancialAs X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
setsReclassifiedOutOfFinan dit
hoofde van financiële activa
cialAssetsAtFairValue
geherclassificeerd uit financi
ThroughProfitOrLossRe
ële activa gewaardeerd tegen
cognisedInProfitOrLoss
reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
winst of verlies opgenomen
in winst of verlies

ifrs-full

NL

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies bij finan informatieverschaffing: IFRS
ciële activa geherclassificeerd uit de categorie beschikbaar voor 7 12A e - vervaldatum
verkoop. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa; ove 1.1.2018
rige onderdelen van het totaalresultaat]

(verliezen)
uit
X duration cre Winsten
dit
hoofde van financiële activa
geherclassificeerd uit voor
verkoop beschikbare financi
ële activa opgenomen in
winst of verlies

GainsLossesOnFinancialAs
setsReclassifiedOutOfAvai
lableforsaleFinancialAssets
RecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeBeforeTax

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
91 b
ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 20 a viii - in
gangsdatum 1.1.2018

Referenties

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing: IAS 1
van het totaalresultaat uit hoofde van financiële activa gewaar 91 a
ingangsdatum
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 1.1.2018
ringen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, na
belastingen. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat; overige onderdelen van het
totaalresultaat]

Documentatielabel

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
dit
hoofde van financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
gen

Label

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeNetOfTax

Elementtype en at
tributen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat uit hoofde van financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór
belastingen. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat; overige onderdelen van het
totaalresultaat]

Elementnaam/rol URI

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
dit
hoofde van financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
tingen

Prefix

L 143/462
29.5.2019

GainsLossesOnHedgedIte
mAttributableToHedge
dRisk

(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van afgedekte posten in informatieverschaffing: IFRS
X duration cre Winsten
hoofde van afgedekte posten reëlewaardeafdekkingen die toe te rekenen zijn aan het afge 7 24 a ii - vervaldatum
dit
toe te rekenen aan afgedekt dekte risico. [Zie: reëlewaardeafdekkingen [member]]
1.1.2018
risico, reëlewaardeafdekkin
gen

IFRS

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële verplichtingen informatieverschaffing:
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 7 20 a i
veranderingen in winst of verlies, die als dusdanig waren aan
gewezen bij de eerste opname of later. [Zie: financiële verplich
tingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies, aangewezen bij de
eerste opname of later; winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies]

GainsLossesOnFinancialLia X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
bilitiesAtFairValue
dit
hoofde van financiële ver
ThroughProfitOrLossDesig
plichtingen gewaardeerd te
natedAsUponInitialRecog
gen reële waarde met ver
nition
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies,
aangewezen bij de eerste op
name of later

ifrs-full

NL

ifrs-full

IFRS

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële verplichtingen informatieverschaffing:
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 7 20 a i
veranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor han
delsdoeleinden aangehouden. [Zie: financiële verplichtingen ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies; winsten (verliezen) uit hoofde
van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies]

GainsLossesOnFinancialLia X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van financiële ver
bilitiesAtFairValue
dit
ThroughProfitOrLossClassi
plichtingen gewaardeerd te
fiedAsHeldForTrading
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies,
geclassificeerd als voor han
delsdoeleinden
aangehou
den.

ifrs-full

IFRS

IFRS

Referenties

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële verplichtingen informatieverschaffing:
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 7 20 a i
veranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies]

Documentatielabel

GainsLossesOnFinancialLia X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van financiële ver
bilitiesAtFairValue
dit
plichtingen gewaardeerd te
ThroughProfitOrLoss
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële verplichtingen informatieverschaffing:
GainsLossesOnFinancialLia X duration cre Winsten
dit
hoofde van financiële ver gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële 7 20 a v
bilitiesAtAmortisedCost
plichtingen gewaardeerd te verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]
gen geamortiseerde kost
prijs.

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/463

informatieverschaffing: IAS
39 102 a, informatieverschaf
fing: IAS 1 91 a, informatie
verschaffing: IFRS 9 6.5.13 a
- ingangsdatum 1.1.2018, in
formatieverschaffing: IFRS 7
24C b i - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 24E a - ingangs
datum 1.1.2018

informatieverschaffing: IAS
39 102 a, informatieverschaf
fing: IAS 1 91 b, informatie
verschaffing: IFRS 9 6.5.13 a
- ingangsdatum 1.1.2018

Referenties

GainsLossesOnIneffective
nessOfCashFlowHedgesRe
cognisedInProfitOrLoss

GainsLossesOnIneffective
nessOfHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

ifrs-full

ifrs-full

De winsten (verliezen) uit hoofde van het niet-effectieve deel informatieverschaffing: IFRS
van afdekkingen van netto-investeringen in buitenlandse be 7 24 c - vervaldatum
drijfsactiviteiten opgenomen in winst of verlies. [Zie: afdekkin 1.1.2018
gen van netto-investeringen in buitenlandse bedrijfsactiviteiten
[member]]

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van het niet-effectieve deel informatieverschaffing: IFRS
hoofde van de ineffectiviteit van kasstroomafdekkingen opgenomen in winst of verlies. [Zie: 7 24 b - vervaldatum
dit
van kasstroomafdekkingen kasstroomafdekkingen [member]]
1.1.2018
opgenomen in winst of ver
lies

GainsLossesOnHeldtoma
turityInvestments

ifrs-full

(verliezen)
uit
X duration cre Winsten
hoofde van de ineffectiviteit
dit
van afdekkingen van nettoinvesteringen in buiten
landse
bedrijfsactiviteiten
opgenomen in winst of ver
lies

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van tot einde looptijd aange informatieverschaffing: IFRS
dit
hoofde van tot einde loop houden beleggingen. [Zie: tot einde looptijd aangehouden be 7 20 a iii - vervaldatum
tijd aangehouden beleggin leggingen]
1.1.2018
gen

GainsLossesOnHedgingIn
strument

ifrs-full

NL

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van afdekkingsinstrumenten informatieverschaffing: IFRS
dit
hoofde van afdekkings in reëlewaardeafdekkingen. [Zie: reëlewaardeafdekkingen 7 24 a i - vervaldatum
instrumenten, reëlewaarde [member]]
1.1.2018
afdekkingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat uit hoofde van afdekkingen van nettoinvesteringen in buitenlandse bedrijfsactiviteiten, na belastin
gen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

(verliezen)
uit
GainsLossesOnHedgesOf
X duration cre Winsten
NetInvestmentsInForeignO dit
hoofde van afdekkingen
perationsNetOfTax
van netto-investeringen in
buitenlandse bedrijfsactivi
teiten, na belastingen

Documentatielabel

ifrs-full

Label

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat uit hoofde van afdekkingen van nettoinvesteringen in buitenlandse bedrijfsactiviteiten, vóór belastin
gen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

Elementtype en at
tributen

(verliezen)
uit
GainsLossesOnHedgesOf
X duration cre Winsten
NetInvestmentsInForeignO dit
hoofde van afdekkingen
perationsBeforeTax
van netto-investeringen in
buitenlandse bedrijfsactivi
teiten, vóór belastingen

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/464
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Elementtype en at
tributen
Label

Documentatielabel

Referenties

IAS

GainsLossesOnLitigationS
ettlementsAbstract

GainsLossesOnLoansAn
dReceivables

GainsLossesOnNetMoneta
ryPosition

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
GainsLossesOnNetMove
hoofde van nettomutatie
mentInRegulatoryDeferral dit
AccountBalancesRelated
van uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregule
ToItemsThatWillBeReclas
ring die verband houdt met
sifiedToProfitOrLossBefore
Tax
posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst
of verlies, vóór belastingen

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing:
van het totaalresultaat uit hoofde van de nettomutatie van 14 22 b
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die ver
band houdt met posten die zullen worden geherclassificeerd
naar winst of verlies, vóór belastingen. [Zie: uitgestelde reke
ningen in verband met prijsregulering [member]; overige on
derdelen van het totaalresultaat]

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit De winsten (verliezen) die het verschil vertegenwoordigen dat informatieverschaffing:
dit
hoofde van netto monetaire resulteert uit de aanpassing van niet-monetaire activa, eigen 29 9
positie
vermogen en posten in het overzicht van het totaalresultaat
en de aanpassing van aan een index gekoppelde activa en ver
plichtingen bij verslaggeving in economieën met hyperinflatie.

IFRS

IAS

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van leningen en vorderingen. informatieverschaffing: IFRS
dit
hoofde van leningen en vor [Zie: leningen en vorderingen]
7 20 a iv - vervaldatum
deringen
1.1.2018

NL

Winsten
(verliezen)
uit
hoofde van gerechtelijke
schikkingen [abstract]

GainsLossesOnLitigationS
ettlements

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit De winsten (verliezen) uit hoofde van gerechtelijke schikkingen informatieverschaffing: IAS 1
dit
hoofde van gerechtelijke
98 f
schikkingen

GainsLossesOnInitialRecog X duration cre Winsten (verliezen) bij de De samengevoegde winsten (verliezen) die tijdens de lopende informatieverschaffing:
eerste opname van biologi periode voortvloeien uit de eerste opname van biologische 41 40
nitionOfBiologicalAssets
dit
ForCurrentPeriod
sche activa en agrarische activa en agrarische producten. [Zie: biologische activa]
producten voor de lopende
periode

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/465

Label

GainsLossesOnRemeasu
X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
ringAvailableforsaleFinanci dit
hoofde van de herwaarde
ring van voor verkoop be
alAssetsNetOfTax
schikbare financiële activa,
na belastingen

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
dit
hoofde van de latere ver
hoging van de reële waarde
min verkoopkosten, die niet
meer bedragen dan het op
genomen cumulatief bijzon
derewaardeverminderings
verlies of de afschrijving tot
de reële waarde min ver
koopkosten

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IFRS

IFRS

informatieverschaffing: IAS 1
91 a - vervaldatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a ii - vervaldatum
1.1.2018

informatieverschaffing: IAS 1
91 b - vervaldatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a ii - vervaldatum
1.1.2018

De winsten uit hoofde van de latere verhoging van de reële informatieverschaffing:
waarde min verkoopkosten (niet meer dan het cumulatief bij 5 41 c
zonderewaardeverminderingsverlies) en de verliezen uit hoofde
van de afschrijving tot de reële waarde min verkoopkosten
voor vaste activa of de groepen activa die worden afgestoten
en die zijn aangehouden voor verkoop.

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat uit hoofde van de herwaardering van
voor verkoop beschikbare financiële activa, na belastingen.
[Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa]

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat uit hoofde van de herwaardering van
voor verkoop beschikbare financiële activa, vóór belastingen.
[Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa]

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing:
van het totaalresultaat uit hoofde van de nettomutatie van 14 22 b
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die ver
band houdt met posten die zullen worden geherclassificeerd
naar winst of verlies, na belastingen. [Zie: uitgestelde rekenin
gen in verband met prijsregulering [member]; overige onder
delen van het totaalresultaat]

Documentatielabel

NL

GainsLossesOnSubsequen
tIncreaseInFairValueLess
CostsToSellNotInExcessOf
RecognisedCumulativeIm
pairmentLoss

GainsLossesOnRemeasu
X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
ringAvailableforsaleFinanci dit
hoofde van de herwaarde
ring van voor verkoop be
alAssetsBeforeTax
schikbare financiële activa,
vóór belastingen

ifrs-full

X duration cre Winsten
(verliezen)
uit
dit
hoofde van de nettomutatie
van uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregule
ring die verband houdt met
posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst
of verlies, na belastingen

Elementtype en at
tributen

GainsLossesOnNetMove
mentInRegulatoryDeferral
AccountBalancesRelated
ToItemsThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLossNetOf
Tax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/466
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

IFRS

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies voor informatieverschaffing:
tegen reële waarde gewaardeerde activa, die zijn toe te rekenen 13 93 f
aan de verandering van niet-gerealiseerde winsten of verliezen
met betrekking tot deze activa, aangehouden aan het einde van
de verslagperiode. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem
ber]]

X duration cre Winsten (verliezen) opge
dit
nomen in winst of verlies
die zijn toe te rekenen aan
de verandering van niet-ge
realiseerde winsten of verlie
zen voor activa aangehou
den aan het einde van de
periode, waardering tegen
reële waarde

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAttributable
ToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForAssets
HeldAtEndOfPeriodFairVa
lueMeasurement

ifrs-full

IFRS

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing:
van het totaalresultaat uit hoofde van financiële verplichtingen 7 20 a i
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies die als dusdanig waren aange
wezen bij de eerste opname of later. [Zie: winsten (verliezen)
uit hoofde van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, aangewezen bij de eerste opname of later]

IFRS

X duration cre Winsten (verliezen) opge
dit
nomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat
uit hoofde van financiële
verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies,
aangewezen bij de eerste op
name of later

GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeOnFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponI
nitialRecognitionOrSubse
quently

ifrs-full

Winsten (verliezen) opge
nomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat,
waardering tegen reële waar
de, verplichtingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing:
van het totaalresultaat uit hoofde van de waardering tegen reële 13 93 e ii
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; overige onderdelen
van het totaalresultaat]

IFRS

IFRS

GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeFairValueMeasure
mentLiabilities

ifrs-full

Winsten (verliezen) opge
nomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat,
waardering tegen reële waar
de, eigenvermogensinstru
menten van de entiteit

Referenties

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing:
van het totaalresultaat uit hoofde van de waardering tegen reële 13 93 e ii
waarde van activa. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem
ber]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

Documentatielabel

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onderdelen informatieverschaffing:
van het totaalresultaat uit hoofde van de waardering tegen reële 13 93 e ii
waarde van verplichtingen. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

X duration

GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIn
struments

ifrs-full

Winsten (verliezen) opge
nomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat,
waardering tegen reële waar
de, activa

Label

NL

X duration

X duration

Elementtype en at
tributen

GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeFairValueMeasure
mentAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/467

IFRS

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing:
hoofde van de waardering tegen reële waarde van eigenver 13 93 e i
mogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: gewaardeerd tegen
reële waarde [member]]

Winsten (verliezen) opge
nomen in winst of verlies,
waardering tegen reële waar
de, eigenvermogensinstru
menten van de entiteit

X duration

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementEntitysOwnEqui
tyInstruments

ifrs-full

IFRS

Winsten (verliezen) opge De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing:
nomen in winst of verlies, hoofde van de waardering tegen reële waarde van activa. [Zie: 13 93 e i
waardering tegen reële waar gewaardeerd tegen reële waarde [member]]
de, activa

X duration

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementAssets

NL

ifrs-full

IFRS

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies voor informatieverschaffing:
tegen reële waarde gewaardeerde verplichtingen die zijn toe 13 93 f
te rekenen aan de verandering van niet-gerealiseerde winsten
of verliezen met betrekking tot deze verplichtingen, aangehou
den aan het einde van de verslagperiode. [Zie: gewaardeerd
tegen reële waarde [member]]

IFRS

X duration cre Winsten (verliezen) opge
GainsLossesRecognisedIn
dit
nomen in winst of verlies
ProfitOrLossAttributable
ToChangeInUnrealised
die zijn toe te rekenen aan
GainsOrLossesForLiabili
de verandering van niet-ge
realiseerde winsten of verlie
tiesHeldAtEndOfPeriodFair
ValueMeasurement
zen voor verplichtingen aan
gehouden aan het einde van
de periode, waardering tegen
reële waarde

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies voor informatieverschaffing:
tegen reële waarde gewaardeerde eigenvermogensinstrumenten 13 93 f
van de entiteit, die zijn toe te rekenen aan de verandering van
niet-gerealiseerde winsten of verliezen met betrekking tot deze
instrumenten aangehouden aan het einde van de verslagperio
de. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; eigenver
mogensinstrumenten van een entiteit [member]]

Label

X duration cre Winsten (verliezen) opge
dit
nomen in winst of verlies
die zijn toe te rekenen aan
de verandering van niet-ge
realiseerde winsten of verlie
zen voor eigenvermogens
instrumenten van de entiteit
aangehouden aan het einde
van de periode, waardering
tegen reële waarde

Elementtype en at
tributen

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAttributable
ToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForEntity
sOwnEquityInstruments
HeldAtEndOfPeriodFairVa
lueMeasurement

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/468
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

GainsOnDisposalsOfInvest X duration cre Winsten uit hoofde van ver De winst uit hoofde van vervreemdingen van vastgoedbeleg gebruikelijke werkwijze: IAS
mentProperties
dit
vreemdingen van vastgoed gingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
1 112 c
beleggingen

GainsOnDisposalsOfInvest X duration cre Winsten uit hoofde van ver De winst uit hoofde van de vervreemding van beleggingen.
ments
dit
vreemdingen van beleggin
gen

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie
informatieverschaffing: IAS 1
98 d

X duration cre Winsten uit de verandering De winsten die resulteren uit de verandering van de reële gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
van de reële waarde van de waarde van derivaten die zijn opgenomen in winst of verlies. 1 85
rivaten
[Zie: derivaten [member]]

GainsOnChangeInFairValu
eOfDerivatives

ifrs-full

IFRS

X duration cre Winsten (verliezen) opge De winsten (verliezen) opgenomen in verband met het verlies informatieverschaffing:
nomen wanneer zeggen van zeggenschap over een onderneming, die zijn toe te reke 12 19
dit
schap over een dochter nen aan het voormalige zeggenschapsbelang.
onderneming is verloren

GainsLossesRecogni
sedWhenControlInSubsi
diaryIsLost

NL

ifrs-full

IFRS

GainsLossesRecognisedIn
X duration cre Winsten (verliezen) opge
nomen in winst of verlies
ProfitOrLossOnFinancialLi dit
abilitiesAtFairValue
uit hoofde van financiële
ThroughProfitOrLossDesig
verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
natedUponInitialRecogniti
werking van waardeverande
onOrSubsequently
ringen in winst of verlies,
aangewezen bij de eerste op
name of later

ifrs-full

IFRS

IFRS

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing:
hoofde van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële 7 20 a i
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies die als dusdanig waren aangewezen bij de eerste op
name of later. [Zie: winsten (verliezen) uit hoofde van financi
ële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies, aangewezen
bij de eerste opname of later]

X duration cre Winsten (verliezen) opge De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing:
dit
nomen in winst of verlies hoofde van de afsluiting van herverzekeringscontracten door 4 37 b i
op afgesloten herverzeke de entiteit.
ringscontracten

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossOnBuyin
gReinsurance

ifrs-full

Winsten (verliezen) opge De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing:
nomen in winst of verlies, hoofde van de waardering tegen reële waarde van verplichtin 13 93 e i
waardering tegen reële waar gen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]
de, verplichtingen

Label

X duration

Elementtype en at
tributen

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementLiabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/469

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration debit Algemene en beheerskosten Het bedrag aan kosten die verband houden met algemene en gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
beheersactiviteiten van de entiteit.

axis

member

member

GainsOnLitigationSettle
ments

GamingLicencesMember

GasDistributionMember

GeneralAndAdministrati
veExpense

GeographicalAreasAxis

GeographicalAreasMember

GoodsOrServicesTransfer
redAtPointInTimeMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Dit lid geeft een activiteit van een entiteit aan die verband voorbeeld: IFRS 14 IE2, voor
beeld: IFRS 14 33
houdt met gasdistributie.

Dit lid geeft licenties met betrekking tot kansspelen aan. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
38 119
licenties [member]]

gebieden Dit lid geeft alle geografische gebieden aan. Dit vertegenwoor voorbeeld: IFRS 15 B89 b digt tevens de standaardwaarde voor de as „Geografische ge ingangsdatum 1.1.2018, in
bieden” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
formatieverschaffing: IFRS 8
33

Publicatieblad van de Europese Unie

Op een tijdstip overgedra Dit lid geeft op een tijdstip aan klanten overgedragen goederen voorbeeld: IFRS 15 B89 f gen goederen of diensten of diensten aan. [Zie: op een tijdstip vervulde prestatieverplich ingangsdatum 1.1.2018
[member]
tingen [member]]

Geografische
[member]

Geografische gebieden [axis] De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 15 B89 b of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum 1.1.2018, in
tabel vervolledigen.
formatieverschaffing: IFRS 8
33

Gasdistributie [member]

Kansspellicenties [member]

informatieverschaffing: IAS 1
98 f

NL

member

X duration cre Winsten uit hoofde van ge De winst uit hoofde van gerechtelijke schikkingen.
dit
rechtelijke schikkingen

X duration cre Winsten uit hoofde van ver De winst uit hoofde van de vervreemding van materiële vaste informatieverschaffing: IAS 1
dit
vreemdingen van materiële activa. [Zie: materiële vaste activa]
98 c
vaste activa

GainsOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

X duration cre Winsten uit hoofde van ver De winst uit hoofde van vervreemdingen van vaste activa. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
vreemdingen van vaste acti vaste activa]
1 112 c
va

Elementtype en at
tributen

GainsOnDisposalsOfNon
currentAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/470
29.5.2019

Documentatielabel

GoodwillDerecognisedWit X duration cre Goodwill niet langer opge
houtHavingPreviouslyBeen dit
nomen zonder voorheen te
IncludedInDisposalGroup
zijn opgenomen in een
groep activa die wordt afge
ClassifiedAsHeldForSale
stoten en die als aangehou
den voor verkoop is geclas
sificeerd

Goodwill [member]

Overheidsklanten [member]

X instant debit

member

member

Goodwill

GoodwillExpectedDeducti
bleForTaxPurposes

GoodwillMember

GovernmentCustomers
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

voorbeeld: IAS 36 127

Publicatieblad van de Europese Unie

Dit lid geeft overheidsklanten aan. [Zie: overheid [member]] voorbeeld: IFRS 15 B89 c ingangsdatum 1.1.2018

Dit lid geeft goodwill aan [Zie: Goodwill]

IFRS

IFRS

informatieverschaffing: IAS 1
54 c, informatieverschaffing:
IAS 36 134 a, informatiever
schaffing: IAS 36 135 a, in
formatieverschaffing: IFRS 3
B67 d

Het bedrag aan niet langer opgenomen goodwill zonder voor informatieverschaffing:
heen te zijn opgenomen in een groep activa die wordt afge 3 B67 d iv
stoten en die als aangehouden voor verkoop is geclassificeerd.
[Zie: Goodwill; groepen activa die worden afgestoten en die
zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

Het bedrag aan activa die de toekomstige economische voor
delen vertegenwoordigen die voortvloeien uit andere in een
bedrijfscombinatie verworven activa die niet individueel kun
nen worden geïdentificeerd en afzonderlijk kunnen worden
opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

voorbeeld: IFRS 15 B89 g ingangsdatum 1.1.2018

voorbeeld: IFRS 15 B89 g ingangsdatum 1.1.2018

Goodwill die naar verwach Het bedrag aan goodwill in een bedrijfscombinatie dat naar informatieverschaffing:
ting fiscaal aftrekbaar zal verwachting fiscaal aftrekbaar zal zijn. [Zie: Goodwill; bedrijfs 3 B64 k
zijn
combinaties [member]]

Goodwill

Via tussenpersonen ver Dit lid geeft via tussenpersonen verkochte goederen aan.
kochte goederen [member]

member

GoodsSoldThroughInter
mediariesMember

ifrs-full

Direct aan klanten verkochte Dit lid geeft direct aan klanten verkochte goederen aan.
goederen [member]

member

GoodsSoldDirectlyToCon
sumersMember

NL

X instant debit

Referenties

Over een periode overgedra Dit lid geeft over een periode aan klanten overgedragen goe voorbeeld: IFRS 15 B89 f gen goederen of diensten deren of diensten aan. [Zie: over een periode vervulde prestatie ingangsdatum 1.1.2018
[member]
verplichtingen [member]]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

GoodsOrServicesTransfer
redOverTimeMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/471

X instant credit

member

GovernmentGrants

GovernmentMember

GrossAmountArisingFro
mInsuranceContractsMem
ber

GrossAmountDueFrom
CustomersForContract
WorkAsAsset

GrossAmountDueToCusto
mersForContractWorkAs
Liability

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

X instant debit

Documentatielabel

Referenties

Dit lid geeft lokale, nationale of internationale overheden, over informatieverschaffing:
8 34
heidsinstellingen en gelijkaardige instanties aan.

IFRS

Brutobedrag
verschuldigd
aan opdrachtgevers voor on
derhanden projecten als een
verplichting

Brutobedrag
verschuldigd
door opdrachtgevers voor
onderhanden projecten als
een actief

Het bedrag opgenomen als een verplichting als het netto van: informatieverschaffing: IAS
a) de som van de gemaakte kosten en de opgenomen winst; 11 42 b - vervaldatum
verminderd met b) de som van opgenomen verliezen en uit 1.1.2018
geschreven facturen naar rato van de voortgang van het werk
voor alle onderhanden projecten waarvan de gefactureerde be
dragen naar rato van de voortgang van het werk de gemaakte
kosten plus de opgenomen winst (min de opgenomen verlie
zen) overschrijden.

Het bedrag opgenomen als een actief als het netto van: a) de informatieverschaffing: IAS
som van de gemaakte kosten en de opgenomen winst; ver 11 42 a - vervaldatum
minderd met b) de som van opgenomen verliezen en uit 1.1.2018
geschreven facturen naar rato van de voortgang van het
werk voor alle onderhanden projecten waarvan de gemaakte
kosten plus de opgenomen winst (min de opgenomen verlie
zen) de gefactureerde bedragen naar rato van de voortgang van
het werk overschrijden.

Brutobedrag dat voortvloeit Dit lid geeft het brutobedrag aan dat voortvloeit uit verzeke gebruikelijke werkwijze: IFRS
uit verzekeringscontracten ringscontracten [Zie: types verzekeringscontracten [member]
4 Informatieverschaffing
[member]

Overheid [member]

Het bedrag aan steun door een overheid in de vorm van de gebruikelijke werkwijze: IAS
overdracht van middelen aan een entiteit indien in het verleden 1 55
werd voldaan aan of in de toekomst zal worden voldaan aan
bepaalde voorwaarden met betrekking tot de operationele be
drijfsactiviteiten van de entiteit, opgenomen als uitgestelde ba
ten. Zij omvatten geen vormen van overheidssteun die niet
redelijkerwijs kunnen worden gewaardeerd, en omvatten even
min transacties met een overheid die niet kunnen worden
onderscheiden van de normale handelstransacties van de enti
teit. [Zie: overheid [member]]

overheids Het bedrag aan schuldbewijzen die zijn aangehouden door de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit en zijn uitgegeven door een overheid. [Zie: aangehou 1 112 c
den schuldbewijzen; overheid [member]]

Overheidssubsidies

Aangehouden
schuldbewijzen

Label

NL

member

X instant debit

GovernmentDebtInstru
mentsHeld

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/472
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Brutoverplichtingen in het Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen voorbeeld: IFRS 7 B11D a kader van een financiële met betrekking tot verplichtingen in het kader van een finan vervaldatum 1.1.2019
lease
ciële lease vóór aftrek van financieringskosten.

X instant credit

GrossFinanceLeaseObligati
ons

GrossFinancialAssetsSetOf
fAgainstFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArran
gementsOrSimilarAgreem
ents

ifrs-full

X instant debit

Bruto financiële activa gesal
deerd met financiële ver
plichtingen onderhevig aan
saldering, afdwingbare „mas
ter netting”-overeenkomsten
of vergelijkbare overeen
komsten

Het bedrag aan financiële activa gesaldeerd met financiële ver informatieverschaffing:
plichtingen wanneer een entiteit: a) een in rechte afdwingbaar 7 13C b
recht heeft om de opgenomen bedragen te salderen; en b)
voornemens is om de verplichting op nettobasis af te wikkelen
of om het actief te realiseren op hetzelfde moment dat de
verplichting wordt afgewikkeld. [Zie: financiële activa; financi
ële verplichtingen]

IFRS

NL

IFRS

informatieverschaffing: IAS
16 73 d, informatieverschaf
fing: IAS 17 32 - vervalda
tum 1.1.2019, informatiever
schaffing: IAS 38 118 c, in
formatieverschaffing: IAS 40
79 c, informatieverschaffing:
IAS 41 54 f, informatiever
schaffing: IFRS 3 B67 d, in
formatieverschaffing: IFRS 7
35I
ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 35M - ingangs
datum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 35N - ingangsdatum
1.1.2018, gebruikelijke werk
wijze: IFRS 7 IG29 - verval
datum 1.1.2018, gebruike
lijke werkwijze: IFRS 7 37 b
- vervaldatum 1.1.2018

ifrs-full

Dit lid geeft het bedrag aan waartegen een actief is opgenomen
vóór aftrek van eventuele geaccumuleerde afschrijving en ge
accumuleerde bijzonderewaardeverminderingsverliezen daarop.
[Zie: afschrijvingskosten; bijzonderewaardeverminderingsver
lies]

Bruto contractuele vorderin De bruto contractuele vorderingen voor overgenomen vorde informatieverschaffing:
gen voor overgenomen vor ringen in bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [mem 3 B64 h ii
deringen
ber]]

Brutoboekwaarde [member]

X instant debit

member

GrossContractualAmounts
ReceivableForAcquiredRe
ceivables

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

GrossCarryingAmount
Member

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/473

GrossFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArran
gementsOrSimilarAgreem
ents

GrossInvestmentInFinance
Lease

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Referenties

IFRS

IFRS

Het brutobedrag van opgenomen financiële verplichtingen die informatieverschaffing:
onderhevig zijn aan saldering of aan een afdwingbare „master 7 13C a
netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst. [Zie: fi
nanciële verplichtingen]

IFRS

Het bedrag aan financiële verplichtingen gesaldeerd met finan informatieverschaffing:
ciële activa wanneer een entiteit: a) een in rechte afdwingbaar 7 13C b
recht heeft om de opgenomen bedragen te salderen; en b)
voornemens is om de verplichting op nettobasis af te wikkelen
of om het actief te realiseren op hetzelfde moment dat de
verplichting wordt afgewikkeld. [Zie: financiële activa; financi
ële verplichtingen]

Het brutobedrag van opgenomen financiële activa die onder informatieverschaffing:
hevig zijn aan saldering of aan een afdwingbare „master net 7 13C a
ting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst. [Zie: finan
ciële activa]

Documentatielabel

Bruto-investering in een fi De samenvoeging van: a) de door de lessor te ontvangen mini informatieverschaffing: IAS
male leasebetalingen op grond van een financiële lease; en b) 17 47 a - vervaldatum
nanciële lease
de eventuele ongegarandeerde restwaarde die de lessor toe 1.1.2019
komt. Minimale leasebetalingen zijn betalingen waartoe de les
see gedurende de leaseperiode verplicht is of kan worden ge
steld, exclusief voorwaardelijke leasebetalingen, servicekosten
en belastingen die door de lessor moeten worden betaald en
die de lessor gerestitueerd krijgt, samen met: a) voor de lessee:
eventuele bedragen die worden gegarandeerd door de lessee of
door een met de lessee verbonden partij; of b) voor de lessor:
een eventuele restwaarde die aan de lessor wordt gegarandeerd
door: i) de lessee; ii) een met de lessee verbonden partij; of iii)
een derde die niet met de lessor is verbonden en die financieel
in staat is om de verplichtingen uit hoofde van de garantie na
te komen.

Bruto financiële verplichtin
gen onderhevig aan salde
ring, afdwingbare „master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkom
sten

Bruto financiële verplichtin
gen gesaldeerd met financi
ële activa onderhevig aan
saldering, afdwingbare „mas
ter netting”-overeenkomsten
of vergelijkbare overeen
komsten

Bruto financiële activa on
derhevig aan saldering, af
dwingbare „master netting”overeenkomsten of ver
gelijkbare overeenkomsten

Label

NL

X instant credit

GrossFinancialLiabilitiesSe X instant credit
tOffAgainstFinancialAssets
SubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArran
gementsOrSimilarAgreem
ents

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

GrossFinancialAssetsSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreem
ents

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/474
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X instant debit

X instant credit

GrossProfit

GSMLicencesMember

GuaranteesMember

HedgedItemAssets

HedgedItemLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Brutoleningtoezeggingen

Brutoleaseverplichtingen

member

member

Label

Het bedrag van een afgedekte post, opgenomen als een actief. informatieverschaffing: IFRS
7 24B a i - ingangsdatum
[Zie: afgedekte posten [member]]
1.1.2018

Dit lid geeft formele beloften aan die vaak schriftelijk zijn en voorbeeld: IFRS 7 B33
waarbij een partij de verantwoordelijkheid opneemt voor schul
den of verantwoordelijkheden van een andere partij of waarbij
de partij belooft dat aan bepaalde voorwaarden zal worden
voldaan.

Dit lid geeft licenties op het gebied van het Global System for gebruikelijke werkwijze: IAS
38 119
Mobile Communications aan. [Zie: licenties en franchises]

Het bedrag aan opbrengsten min kostprijs van de omzet. [Zie: voorbeeld: IAS 1 103
kostprijs van de omzet; opbrengsten]

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen voorbeeld: IFRS 7 B11D e
voor brutotoezeggingen om een lening te verkrijgen.

Publicatieblad van de Europese Unie

Afgedekte post, verplichtin Het bedrag van een afgedekte post, opgenomen als een ver informatieverschaffing: IFRS
plichting. [Zie: afgedekte posten [member]]
7 24B a i - ingangsdatum
gen
1.1.2018

Afgedekte post, activa

Garanties [member]

Gsm-licenties [member]

Referenties

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen informatieverschaffing: IFRS
met betrekking tot leaseverplichtingen vóór aftrek van finan 16 58 - ingangsdatum
cieringskosten. [Zie: leaseverplichtingen]
1.1.2019, voorbeeld: IFRS 7
B11D a - ingangsdatum
1.1.2019

Documentatielabel

NL

X duration cre Brutowinst
dit

X instant credit

GrossLoanCommitments

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

GrossLeaseLiabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/475

member

HedgeFundInvestments
Member

HedgesOfNetInvestmentIn
ForeignOperationsMember

HedgesOfNetInvestments
InForeignOperationsAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 24B - ingangsdatum
tabel vervolledigen.
1.1.2018

Documentatielabel

informatieverschaffing: IAS
39 86 c, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24A - ingangs
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing: IFRS 7 24B - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IFRS 7
24C
ingangsdatum
1.1.2018

Afdekkingen van netto-in Dit lid geeft afdekkingen aan van monetaire posten van de
vesteringen in buitenlandse entiteit in de vorm van een vordering op of een schuld aan
bedrijfsactiviteiten [member] een buitenlandse bedrijfsactiviteit, waarvan de afwikkeling niet
in de nabije toekomst is gepland en die in de nabije toekomst
waarschijnlijk niet zal worden afgewikkeld. Een buitenlandse
bedrijfsactiviteit is een entiteit die een dochteronderneming,
geassocieerde deelneming, joint venture of filiaal van de ver
slaggevende entiteit is en waarvan de activiteiten zijn gebaseerd
of worden uitgevoerd in een ander land dan het land van de
verslaggevende entiteit of in een andere valuta dan de valuta
van de verslaggevende entiteit.

Publicatieblad van de Europese Unie

Afdekkingen van netto-in
vesteringen in buitenlandse
bedrijfsactiviteiten [abstract]

voorbeeld: IFRS 13 IE60,
voorbeeld: IFRS 13 94

Beleggingen in hedgefond Dit lid geeft beleggingen in hedgefondsen aan.
sen [member]

Afgedekte posten [member] Dit lid geeft afgedekte posten aan. Een afgedekte post kan een informatieverschaffing: IFRS
opgenomen actief of verplichting, een niet-opgenomen vast 7 24B - ingangsdatum
staande toezegging, een verwachte toekomstige transactie of 1.1.2018
een netto-investering in een buitenlandse bedrijfsactiviteit zijn.
De afgedekte post kan: a) een post zijn; of b) een groep van
posten (onderworpen aan alinea's 6.6.1 tot en met 6.6.6 en
B6.6.1 tot en met B6.6.16 van IFRS 9). Een afgedekte post kan
ook een component van een dergelijke positie of groep van
posities zijn (zie de alinea's 6.3.7 en B6.3.7 tot en met B6.3.25
van IFRS 9). Dit lid vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as „Afgedekte posten” indien er geen ander
lid wordt gebruikt.

Afgedekte posten [axis]

Label

NL

member

member

HedgedItemsMember

ifrs-full

axis

Elementtype en at
tributen

HedgedItemsAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/476
29.5.2019

HedgingGainsLossesFor
HedgeOfGroupOfItems
WithOffsettingRiskPositi
ons

HedgingInstrumentAssets

HedgingInstrumentLiabili
ties

HedgingInstrumentsAxis

HedgingInstrumentsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
Label

Documentatielabel

Referenties

member

Afdekkingsinstrumenten
[member]

Afdekkingsinstrumenten
[axis]

Dit lid geeft afdekkingsinstrumenten aan. Een afdekkingsinstru
ment kan een aangewezen: a) derivaat zijn gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, met uitzondering van sommige geschreven opties
(zie alinea B6.2.4 van IFRS 9); b) niet-afgeleid financieel actief
of niet-afgeleide financiële verplichting zijn gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, tenzij het een financiële verplichting betreft die als
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies is aangewezen en waarvan het
bedrag van de verandering in de reële waarde ervan dat aan
veranderingen in het aan die verplichting verbonden krediet
risico is toe te rekenen, overeenkomstig alinea 5.7.7 van IFRS 9
in de overige onderdelen van het totaalresultaat wordt gepre
senteerd. Bij afdekking van een valutarisico mag de valutarisi
cocomponent van een niet-afgeleid financieel actief of een nietafgeleide financiële verplichting als afdekkingsinstrument wor
den aangewezen, op voorwaarde dat het geen belegging in een
eigenvermogensinstrument betreft ten aanzien waarvan een
entiteit er overeenkomstig alinea 5.7.5 van IFRS 9 voor heeft
gekozen veranderingen in reële waarde in de overige onder
delen van het totaalresultaat te presenteren. Dit lid vertegen
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Afdekkings
instrumenten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS
7 23 A - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 24A - ingangs
datum 1.1.2018

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 23A - ingangsdatum
tabel vervolledigen.
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 24A - ingangs
datum 1.1.2018

Afdekkingsinstrument, ver Het bedrag van een afdekkingsinstrument, opgenomen als een informatieverschaffing: IFRS
plichtingen
verplichting. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]
7 24A a - ingangsdatum
1.1.2018

Afdekkingsinstrument, acti Het bedrag van een afdekkingsinstrument, opgenomen als een informatieverschaffing: IFRS
actief. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]
7 24A a - ingangsdatum
va
1.1.2018

NL

axis

X instant credit

X instant debit

X duration cre Afdekkingswinsten (-verlie De afdekkingswinsten (-verliezen) voor de afdekking van groe informatieverschaffing: IFRS
zen) voor de afdekking van pen van posten met compenserende risicoposities.
9 6.6.4 - ingangsdatum
dit
groepen van posten met
1.1.2018, informatieverschaf
compenserende risicoposi
fing: IFRS 7 24C b vi - in
ties
gangsdatum 1.1.2018

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
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X instant debit

member

X.XX duration

HeldtomaturityInvest
mentsCategoryMember

HistoricalVolatilityForSha
resSignificantUnobserva
bleInputsAssets

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

HeldtomaturityInvestments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties
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Historische volatiliteit voor Historische volatiliteit voor aandelen gebruikt als een signifi voorbeeld: IFRS 13 B36 b
aandelen, significante niet- cante niet-waarneembare input van niveau 3 voor activa. [Zie:
waarneembare inputs, activa niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

NL

Tot einde looptijd aange Dit lid geeft de categorie van tot einde looptijd aangehouden informatieverschaffing: IFRS
houden beleggingen, catego beleggingen van financiële activa aan. [Zie: tot einde looptijd 7 8 b - vervaldatum 1.1.2018
rie [member]
aangehouden beleggingen]

Tot einde looptijd aange Het bedrag aan niet-afgeleide financiële activa met vaste of te informatieverschaffing: IFRS
verwachten betalingen en vaste vervaldag, die de entiteit voor 7 8 b - vervaldatum 1.1.2018
houden beleggingen
nemens en bij machte is om tot het einde van de looptijd aan
te houden en die geen activa zijn: a) die de entiteit bij eerste
opname aanwijst als gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies; b) die de
entiteit aanwijst als beschikbaar voor verkoop; en c) die vol
doen aan de definitie van leningen en vorderingen. Een entiteit
mag financiële activa niet classificeren als tot het einde van de
looptijd aangehouden, indien de entiteit tijdens het lopende
boekjaar of tijdens de twee voorgaande boekjaren meer dan
een onbeduidend deel van tot het einde van de looptijd aange
houden beleggingen vóór de vervaldag heeft verkocht of ge
herclassificeerd (meer dan onbeduidend met betrekking tot het
totale bedrag van tot het einde van de looptijd aangehouden
beleggingen) die geen verkopen of herclassificaties zijn: i) waar
van het einde van de looptijd of de datum waarop de call
wordt uitgeoefend, dermate dichtbij is (bijvoorbeeld minder
dan drie maanden in de toekomst) dat veranderingen in de
marktrente geen invloed van betekenis zouden hebben op de
reële waarde van het financiële actief; ii) die plaatsvinden nadat
de entiteit door middel van periodieke betalingen of vooruit
betalingen nagenoeg de gehele oorspronkelijke hoofdsom van
het financieel actief heeft ontvangen; of iii) die kunnen worden
toegerekend aan een op zichzelf staande gebeurtenis waarover
de entiteit geen controle heeft, die eenmalig is en die redelijker
wijs niet kon worden voorzien door de entiteit. [Zie: afgeleide
financiële activa; tot einde looptijd aangehouden beleggingen;
vooruitbetalingen]

Label

L 143/478
29.5.2019

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
axi_role

esef_all

Voorkomt standaardgebruik
van posten (wanneer niet
uitdrukkelijk
toegelaten)
voor een segment

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsSegment

es
ma_tech
nical

Voorkomt standaardgebruik
van posten (wanneer niet
uitdrukkelijk
toegelaten)
voor een scenario

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsScenario

[000000] Tags die moeten
worden toegepast indien bij
behorende informatie aan
wezig is in een verslag

http://www.esma.europa.
role
eu/xbrl/esef/role/esma_role000000

esef_all
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Axis aggregation validations

NL

es
ma_tech
nical

[999 999] Posten die niet
dimensionaal zijn gekwalifi
ceerd

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/esef_role999999

esef_cor

Referenties

Historische volatiliteit voor aandelen gebruikt als een signifi voorbeeld: IFRS 13 B36 b
cante niet-waarneembare input van niveau 3 voor eigenver
mogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: eigenvermogens
instrumenten van een entiteit [member]; niveau 3 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]]

Documentatielabel

Historische volatiliteit voor Historische volatiliteit voor aandelen gebruikt als een signifi voorbeeld: IFRS 13 B36 b
aandelen, significante niet- cante niet-waarneembare input van niveau 3 voor verplichtin
waarneembare inputs, ver gen. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]
plichtingen

X.XX duration

HistoricalVolatilityForSha
resSignificantUnobserva
bleInputsLiabilities

ifrs-full

Historische volatiliteit voor
aandelen, significante nietwaarneembare inputs, eigen
vermogensinstrumenten van
de entiteit

Label

X.XX duration

Elementtype en at
tributen

HistoricalVolatilityForSha
resSignificantUnobserva
bleInputsEntitysOwnEqui
tyInstruments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/479

role

role

role

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
equ_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
neg1_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
neg2_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
per_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
pos_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
tech_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-110000

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

Documentatielabel

Referenties
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[110 000] Algemene infor
matie over de jaarrekening

Technische validaties

Positive fact validations

Percentage waarschuwingen

Negative fact validations 2

Negative fact validations 1

Fact equivalence validations

Validaties winst per aandeel

Cross period validations

Label

NL

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
eps_role

esef_all

role

Elementtype en at
tributen

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
cro_role

Elementnaam/rol URI

esef_all

Prefix

L 143/480
29.5.2019

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-220000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-310000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-320000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-410000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-420000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-610000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800100

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

role

role

role

role

[800 100] Subclassificaties
van activa, verplichtingen
en
eigenvermogensinstru
menten

[610 000] Mutatieoverzicht
van het eigen vermogen

[420 000] Overzicht van
het totaalresultaat, com
ponenten van de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat gepresenteerd vóór
belastingen

[410 000] Overzicht van
het totaalresultaat, com
ponenten van de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat gepresenteerd na be
lastingen

[320 000] Overzicht van
het totaalresultaat, winst of
verlies, naar aard van de
kosten

[310 000] Overzicht van
het totaalresultaat, winst of
verlies, naar functie van de
kosten

[220 000] Overzicht van de
financiële positie, volgorde
van liquiditeit

[210 000] Overzicht van de
financiële positie, vlottend/
vast of kortlopend/lang
lopend

Label

Documentatielabel

Referenties

NL

role

role

role

Elementtype en at
tributen

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-210000

Elementnaam/rol URI

esef_all

Prefix

29.5.2019
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role

role

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800600

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-810000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-861000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-861200

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-880000

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800400

esef_all

role

Elementtype en at
tributen

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800200

Elementnaam/rol URI

esef_all

Prefix

Referenties
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[880 000] Toelichting Aanvullende informatie

[861 200] Toelichting Aandelenkapitaal, reserves
en ander aandelenbelang

[861 000] Toelichting Analyse van de overige on
derdelen van het totaalresul
taat per post

[810 000] Toelichting - Be
drijfsinformatie en verkla
ring van overeenstemming
met de IFRS

Documentatielabel

NL

[800 600] Lijst van grond
slagen voor financiële ver
slaggeving

[800 500] Lijst van toelich
tingen

[800 400] Mutatieoverzicht
van het eigen vermogen,
aanvullende informatiever
schaffing

[800 200] Analyse van ba
ten en lasten

Label

L 143/482
29.5.2019

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_12_
role-835110

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_16_
role-822100

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_17_
role-832600

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_18_
role-831110

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_19_
role-834480

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_2_
role-826380

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_20_
role-831400

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

[831 400] Toelichting Overheidssubsidies

[826 380] Toelichting Voorraden

[834 480] Toelichting - Per
soneelsbeloningen

[831 110] Toelichting - Op
brengsten

[832 600] Toelichting Leaseovereenkomsten

Documentatielabel

Referenties
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role

role

role

[822 100] Toelichting - Ma
teriële vaste activa

[835 110] Toelichting Winstbelastingen

[831 710] Toelichting - On
derhanden projecten

[815 000] Toelichting - Ge
beurtenissen na verslagperi
ode

Label

NL

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_11_
role-831710

esef_all

role

Elementtype en at
tributen

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_10_
role-815000

Elementnaam/rol URI

esef_all

Prefix

29.5.2019
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role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_24_
role-818000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_26_
role-710000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_27_
role-825480

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_29_
role-816000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_33_
role-838000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_34_
role-813000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_36_
role-832410

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

[832 410] Toelichting - Bij
zondere waardeverminde
ring van activa

[813 000] Toelichting Tussentijdse financiële ver
slaggeving

Documentatielabel

Referenties
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role

role

[838 000] Toelichting Winst per aandeel

[816 000] Toelichting - Ver
slaggeving in economieën
met hyperinflatie

[825 480] Toelichting - En
kelvoudige jaarrekening

[710 000] Mutatieoverzicht
van de nettoactiva beschik
baar voor uitkeringen

[818 000] Toelichting - Ver
bonden partij

[836 200] Toelichting - Fi
nancieringskosten

[842 000] Toelichting - Ge
volgen van wisselkoerswijzi
gingen

Label

NL

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_23_
role-836200

esef_all

role

Elementtype en at
tributen

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_21_
role-842000

Elementnaam/rol URI

esef_all

Prefix
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http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_37_
role-827570

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_38_
role-823180

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_40_
role-825100

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_41_
role-824180

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-510000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-520000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-800300

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-851100

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

Elementnaam/rol URI

esef_all

Prefix

[851 100] Toelichting Kasstroomoverzicht

[800 300] Kasstroomover
zicht, aanvullende informa
tieverschaffing

[520 000] Kasstroomover
zicht, indirect methode

[510 000] Kasstroomover
zicht, direct methode

Documentatielabel

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie

role

role

role

role

[824 180] Toelichting Landbouw

[825 100] Toelichting Vastgoedbeleggingen

[823 180] Toelichting - Im
materiële activa

[827 570] Toelichting - An
dere voorzieningen, voor
waardelijke verplichtingen
en voorwaardelijke activa

Label

NL

role

role

role

role

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
L 143/485

role

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifric_5_
role-868200

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_1_
role-819100

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_12_
role-825700

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_13_
role-823000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_14_
role-824500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_15_
role-831150

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

role

Documentatielabel

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie

[831 150] Toelichting - Op
brengsten uit hoofde van
contracten met klanten

[824 500] Toelichting - Uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering

[823 000] Toelichting Waardering tegen reële
waarde

[825 700] Toelichting - Be
langen in andere entiteiten

[819 100] Toelichting - Eer
ste toepassing

[868 200] Toelichting - Be
langen in ontmantelings-,
herstel- en milieusanerings
fondsen

[868 500] Toelichting Aandelen van leden in co
öperatieve entiteiten en
soortgelijke instrumenten

[811 000] Toelichting Grondslagen voor financiële
verslaggeving, schattingswij
zigingen en fouten

Label

NL

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifric_2_
role-868500

esef_all

role

Elementtype en at
tributen

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_8_
role-811000

Elementnaam/rol URI

esef_all

Prefix

L 143/486
29.5.2019

role

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_3_
role-817000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_4_
role-836500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_5_
role-825900

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_6_
role-822200

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_7_
role-822390

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_8_
role-871100

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

Documentatielabel

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie

[871 100] Toelichting Operationele segmenten

[822 390] Toelichting - Fi
nanciële instrumenten

[822 200] Toelichting - Ex
ploratie en evaluatie van mi
nerale hulpbronnen

[825 900] Toelichting Vaste activa aangehouden
voor verkoop en beëindigde
bedrijfsactiviteiten

[836 500] Toelichting - Ver
zekeringscontracten

[817 000] Toelichting - Be
drijfscombinaties

[834 120] Toelichting - Op
aandelen gebaseerde beta
lingsovereenkomsten

[832 610] Toelichting Leaseovereenkomsten (IFRS
16)

Label

NL

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_2_
role-834120

esef_all

role

Elementtype en at
tributen

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_16_
role-832610

Elementnaam/rol URI

esef_all

Prefix

29.5.2019
L 143/487

role

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-901500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-903000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-904000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-913000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-990000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/sic_27_
role-832800

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_cor

esef_all

role

[832 800] Toelichtingen Transacties betreffende de
juridische vorm van een
leaseovereenkomst

[990 000] As - Wanbetalin
gen

[913 000] As - Geconsoli
deerde en enkelvoudige jaar
rekening

[904 000] As - Activa en
verplichtingen geclassificeerd
als aangehouden voor ver
koop

[903 000] As - Voortgezette
en beëindigde bedrijfsactivi
teiten

[901 500] As - Opstellings
datum

[901 100] As - Afwijking
van IFRS-vereiste

[901 000] As - Retroactieve
toepassing en retroactieve
aanpassing

Label

Documentatielabel

Referenties

NL

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-901100

esef_all

role

Elementtype en at
tributen

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-901000

Elementnaam/rol URI

esef_all

Prefix

L 143/488
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X instant debit

IdentifiableIntangibleAs
setsRecognisedAsOfAcqui
sitionDate

IdentificationOfUnadjus
tedComparativeInformati
on

IdentityOfPriceIndex

IFRSsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

text

Documentatielabel

Referenties

IFRS

Dit lid geeft standaarden en interpretaties aan die zijn uitgege informatieverschaffing:
ven door de International Accounting Standards Board (IASB) 1 24
en bestaan uit a) International Financial Reporting Standards; b)
International Accounting Standards; c) IFRIC-interpretaties; en
d) SIC-interpretaties. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as „Financiële impact overgang van de voor
heen toegepaste GAAP naar IFRS” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

IFRS [member]

IAS

Beschrijving van de identiteit De beschrijving van de identiteit van de algemene prijsindex informatieverschaffing:
van de prijsindex
gebruikt voor de aanpassing van de informatie van een jaar 29 39 c
rekening van een entiteit met als functionele valuta de valuta
van een economie met hyperinflatie.

Identificatie van niet-aange De identificatie van niet-aangepaste vergelijkende informatie in informatieverschaffing: IFRS
paste vergelijkende informa de jaarrekening.
10 C6B, informatieverschaf
tie
fing: IFRS 11 C12B, informa
tieverschaffing: IAS 16 80A,
informatieverschaffing: IAS
27 18I, informatieverschaf
fing: IAS 38 130I

Op de overnamedatum op Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor identifi voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
genomen
identificeerbare ceerbare immateriële activa die zijn verworven in een bedrijfs voorbeeld: IFRS 3 IE72
immateriële activa
combinatie. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill; be
drijfscombinaties [member]]

Verworven identificeerbare Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor identifi voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
activa (overgenomen ver ceerbare nettoactiva die zijn verworven of verplichtingen die voorbeeld: IFRS 3 IE72
plichtingen)
zijn overgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscom
binaties [member]]

[832 900] Toelichting Dienstverlening uit hoofde
van concessieovereenkom
sten

Label

NL

text

X instant debit

IdentifiableAssetsAcquired
LiabilitiesAssumed

ifrs-full

role

Elementtype en at
tributen

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/sic_29_
role-832900

Elementnaam/rol URI

esef_all

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/489

Documentatielabel

Referenties

X duration debit Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies (bijzonderewaar
deverminderingswinst en te
rugneming van bijzondere
waardeverminderingsverlies)
bepaald in overeenstemming
met IFRS 9

X duration debit Bijzonderewaardeverminde Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies uit informatieverschaffing: IFRS
ringsverlies uit hoofde van hoofde van financiële activa. [Zie: financiële activa; bijzondere 7 20 e - vervaldatum
financiële activa
waardeverminderingsverlies]
1.1.2018

ImpairmentLossAssetsRe
cognisedFromCostsIncur
redToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

ImpairmentLossImpair
mentGainAndReversalO
fImpairmentLossDetermi
nedInAccordanceWit
hIFRS9

ImpairmentLossOnFinanci
alAssets

ImpairmentLossOnReceiva X duration debit Bijzonderewaardeverminde
blesOrContractAssetsAri
ringsverlies uit hoofde van
singFromContracts
vorderingen of contract
WithCustomers
activa die voortvloeien uit
contracten met klanten

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van vorderingen of contractactiva die voortvloeien uit 15 113 b - ingangsdatum
contracten met klanten. [Zie: contractactiva; bijzonderewaarde 1.1.2018
verminderingsverlies; vorderingen uit hoofde van contracten
met klanten]

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies, de informatieverschaffing: IAS 1
bijzonderewaardeverminderingswinst of de terugneming van 82 ba - ingangsdatum
het bijzonderewaardeverminderingsverlies dat is opgenomen 1.1.2018
in winst of verlies in overeenstemming met alinea 5.5.8 van
IFRS 9 en dat voortvloeit uit toepassing van de vereisten inzake
bijzondere waardevermindering in afdeling 5.5 van IFRS 9.

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies voor informatieverschaffing: IFRS
opgenomen activa uit hoofde van de kosten die zijn gemaakt 15 128 b - ingangsdatum
om contracten met klanten te verkrijgen of te vervullen. [Zie: 1.1.2018
opgenomen activa uit hoofde van de kosten om contracten
met klanten te verkrijgen of te vervullen; bijzonderewaardever
minderingsverlies]

NL

X duration debit Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies, opgenomen ac
tiva uit hoofde van de kos
ten die zijn gemaakt om
contracten met klanten te
verkrijgen of te vervullen

Het bedrag opgenomen als een vermindering van de boek informatieverschaffing: IAS
waarde van een actief of kasstroomgenererende eenheid tot 36 130 b, informatieverschaf
de realiseerbare waarde ervan. [Zie: boekwaarde [member]]
fing: IAS 36 130 d ii

ifrs-full

X duration debit Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies

ImpairmentLoss

Onrijpe biologische activa Dit lid geeft onrijpe biologische activa aan. Onrijpe biologische voorbeeld: IAS 41 43
[member]
activa zijn biologische activa die geen oogstbare specificaties
hebben bereikt (in het geval van verbruikbare biologische ac
tiva) of die niet staat zijn om regelmatige oogsten voort te
brengen (in het geval van vruchtdragende biologische activa).
[Zie: biologische activa]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

ImmatureBiologicalAssets
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/490
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29.5.2019

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLoss

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossBiologica
lAssets

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in
winst of verlies, biologische
activa

X duration cre Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in
dit
winst of verlies, uitgestelde
acquisitiekosten die voort
vloeien uit verzekeringscon
tracten

X duration

IAS

De daling van de uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien voorbeeld: IFRS 4 IG39 d,
uit verzekeringscontracten die resulteren uit een bijzondere voorbeeld: IFRS 4 37 e
waardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies.
[Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies; uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien
uit verzekeringscontracten; types verzekeringscontracten [mem
ber]]

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op informatieverschaffing:
genomen in winst of verlies voor biologische activa. [Zie: bij 41 55 a
zonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of
verlies; biologische activa]

X duration debit Bijzonderewaardeverminde Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op informatieverschaffing: IAS
ringsverlies opgenomen in genomen in winst of verlies. [Zie: bijzonderewaardeverminde 36 126 a, informatieverschaf
winst of verlies
ringsverlies; winst (verlies)]
fing: IAS 36 129 a

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op informatieverschaffing:
genomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat voor 16 73 e iv
materiële vaste activa. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsver
lies opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat; materiële vaste activa]

IAS

NL

Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat, materiële
vaste activa

Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat, andere
immateriële
activa
dan
goodwill

X duration

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comePropertyPlantAndE
quipment

ImpairmentLossRecognise
dInOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op informatieverschaffing:
genomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat voor 38 118 e iii
andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: bijzonderewaar
deverminderingsverlies opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat; andere immateriële activa dan goodwill]

Documentatielabel

X duration

Label

ImpairmentLossRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

Elementtype en at
tributen

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op informatieverschaffing: IAS
genomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. Het 36 126 c, informatieverschaf
bijzonderewaardeverminderingsverlies op een geherwaardeerd fing: IAS 36 129 a
actief wordt in de overige onderdelen van het totaalresultaat
opgenomen voor zover het bijzonderewaardeverminderingsver
lies niet groter is dan het bedrag van de herwaarderingsreserves
voor datzelfde actief. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsver
lies; herwaarderingsreserves; overige onderdelen van het totaal
resultaat]

Elementnaam/rol URI

X duration debit Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/491

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op informatieverschaffing: IAS 1
genomen in winst of verlies voor materiële vaste activa. [Zie: 98 a, informatieverschaffing:
bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of IAS 16 73 e v
verlies; materiële vaste activa]

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op gebruikelijke werkwijze: IAS
genomen in winst of verlies voor handelsvorderingen. [Zie: 1 112 c
bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of
verlies; handelsvorderingen]

Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in
winst of verlies, vastgoedbe
leggingen

Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in
winst of verlies, materiële
vaste activa

ImpairmentLossRecognise X duration
dInProfitOrLossInvestment
Property

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossLoansAn
dAdvances

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossPropertyP
lantAndEquipment

ImpairmentLossRecognise X duration debit Bijzonderewaardeverminde
dInProfitOrLossTradeRecei
ringsverlies opgenomen in
vables
winst of verlies, handelsvor
deringen

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration

Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in
winst of verlies, leningen
en voorschotten

IAS

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op gebruikelijke werkwijze: IAS
genomen in winst of verlies voor leningen en voorschotten. 1 85
[Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies]

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op informatieverschaffing: IAS
genomen in winst of verlies voor vastgoedbeleggingen. [Zie: 40 76 g, informatieverschaf
bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of fing: IAS 40 79 d v
verlies; vastgoedbeleggingen]

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op informatieverschaffing:
genomen in winst of verlies voor andere immateriële activa 38 118 e iv
dan goodwill. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies opge
nomen in winst of verlies; andere immateriële activa dan good
will]

NL

X duration

Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in
winst of verlies, andere im
materiële activa dan good
will

X duration

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op gebruikelijke werkwijze: IAS
genomen in winst of verlies voor immateriële activa en good 38 118 e iv
will. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies; immateriële activa en goodwill]

ifrs-full

Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in
winst of verlies, immateriële
activa en goodwill

X duration

IFRS

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossIntangible
AssetsAndGoodwill

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Bijzonderewaardeverminde Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op informatieverschaffing:
ringsverlies opgenomen in genomen in winst of verlies voor goodwill. [Zie: bijzondere 3 B67 d v
winst of verlies, goodwill
waardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies;
Goodwill]

Label

X duration

Elementtype en at
tributen

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossGoodwill

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/492
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

ImpairmentOfFinancialAs
setsAxis

ifrs-full

Bijzondere waardeverminde De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
ring van financiële activa of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 37 - vervaldatum 1.1.2018
[axis]
tabel vervolledigen.

Publicatieblad van de Europese Unie

axis

ImpairmentLossReversalO X duration debit Bijzonderewaardeverminde
fImpairmentLossRecognise
ringsverlies
(terugneming
dInProfitOrLossTradeRecei
van
bijzonderewaardever
vables
minderingsverlies)
opge
nomen in winst of verlies,
handelsvorderingen

ifrs-full

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies of de gebruikelijke werkwijze: IAS
terugneming van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op 1 112 c
genomen in winst of verlies voor handelsvorderingen. [Zie:
bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of
verlies; terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies
opgenomen in winst of verlies; handelsvorderingen]

ImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossLoansAn
dAdvancesAbstract

ifrs-full

NL

Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies
(terugneming
van
bijzonderewaardever
minderingsverlies)
opge
nomen in winst of verlies,
leningen en voorschotten
[abstract]

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies of de gebruikelijke werkwijze: IAS
terugneming van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op 1 85
genomen in winst of verlies voor leningen en voorschotten.
[Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies; terugneming van bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in winst of verlies]

ImpairmentLossReversalO X duration debit Bijzonderewaardeverminde
fImpairmentLossRecognise
ringsverlies
(terugneming
dInProfitOrLossLoansAn
van
bijzonderewaardever
dAdvances
minderingsverlies)
opge
nomen in winst of verlies,
leningen en voorschotten

ifrs-full

Referenties

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies of de informatieverschaffing: IAS 1
terugneming van het bijzonderewaardeverminderingsverlies op 99
genomen in winst of verlies. [Zie: bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in winst of verlies; terugneming van
bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of
verlies]

Documentatielabel

ImpairmentLossReversalO X duration debit Bijzonderewaardeverminde
fImpairmentLossRecognise
ringsverlies
(terugneming
dInProfitOrLoss
van
bijzonderewaardever
minderingsverlies)
opge
nomen in winst of verlies

Bijzonderewaardeverminde
ringsverlies
(terugneming
van
bijzonderewaardever
minderingsverlies)
uit
hoofde van handelsvorderin
gen [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossOnTrade
ReceivablesAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/493

Referenties

member

X duration cre Baten die voortvloeien uit Het bedrag van de baten die voortvloeien uit het opsporen van informatieverschaffing:
dit
de exploratie en evaluatie minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aard 6 24 b
van minerale hulpbronnen
gas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit
wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied
exploratieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de
technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid
van de winning van de minerale hulpbron.

X duration cre Baten die voortvloeien uit Het bedrag van de baten die voortvloeien uit verzekeringscon informatieverschaffing:
dit
verzekeringscontracten
tracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]
4 37 b

IncomeApproachMember

IncomeArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOf
MineralResources

IncomeArisingFromInsu
ranceContracts

IncomeExpenseGainsOr
LossesOfFinancialInstru
mentsAbstract

IncomeFromContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

X duration cre Baten uit hoofde van aan
dit
houdende betrokkenheid bij
niet langer opgenomen fi
nanciële activa

Het bedrag van de baten opgenomen uit hoofde van de aan informatieverschaffing:
houdende betrokkenheid van de entiteit bij niet langer opge 7 42G b
nomen financiële activa (bijvoorbeeld veranderingen in reële
waarde van afgeleide instrumenten). [Zie: financiële activa; de
rivaten [member]]

Dit lid geeft waarderingstechnieken aan die toekomstige bedra voorbeeld: IFRS 13 62
gen (bijvoorbeeld kasstromen of baten en lasten) omzetten
naar een enkel actueel (d.w.z. gedisconteerd) bedrag. De waar
dering tegen reële waarde wordt bepaald op basis van de
waarde die door huidige marktverwachtingen omtrent die toe
komstige bedragen wordt aangegeven.

IFRS

IFRS

IFRS

NL

Baten, lasten, winsten of
verliezen van financiële in
strumenten [abstract]

Batenbenadering [member]

met Dit lid geeft de informatie aan die is gerapporteerd in over informatieverschaffing: IFRS
eenstemming met IFRS 9.
4 39L e - ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

In overeenstemming
IFRS 9 [member]

member

InAccordanceWit
hIFRS9Member

De beschrijving van de implicaties voor de entiteit van een informatieverschaffing:
surplus of tekort in een collectieve regeling van meer werk 19 148 d iv
gevers of een wettelijke regeling die een invloed kunnen heb
ben op het bedrag van toekomstige bijdragen. [Zie: collectieve
toegezegdpensioenregelingen van meer werkgevers [member];
wettelijke toegezegdpensioenregelingen [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Beschrijving van de implica
ties van een surplus of te
kort voor een collectieve re
geling van meer werkgevers
of een wettelijke regeling
voor de entiteit

Label

text

Elementtype en at
tributen

ImplicationsOfSurplusOr
DeficitOnMultiemployer
PlanForEntity

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/494
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X duration cre Baten uit hoofde van beëin Het bedrag van de baten uit hoofde van beëindigde bedrijfs informatieverschaffing:
dit
digde bedrijfsactiviteiten toe activiteiten toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaat 5 33 d
te rekenen aan eigenaars van schappij. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]
de moedermaatschappij

IncomeFromDiscontinued
OperationsAttributable
ToOwnersOfParent

IncomeFromFinesAndPe
nalties

IncomeFromGovernment
GrantsRelatedToAgricultu
ralActivity

IncomeFromReimburse
mentsUnderInsurancePoli
cies

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Baten uit hoofde van ver Het bedrag van de baten opgenomen uit hoofde van de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
goedingen in het kader van goeding van een claim als gevolg van het plaatsvinden van een 1 112 c
verzekeringscontracten
verzekerde gebeurtenis die wordt gedekt door een verzeke
ringscontract. [Zie: types verzekeringscontracten [member]

X duration cre Baten uit hoofde van over Het bedrag van de baten uit hoofde van overheidssubsidies met gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
heidssubsidies met betrek betrekking tot agrarische activiteiten. [Zie: overheidssubsidies] 41 57 a
king tot agrarische activiteit

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

IFRS

NL

X duration cre Baten uit hoofde van boeten Het bedrag van de baten die voortvloeien uit boeten.
dit

X duration cre Baten uit hoofde van con Het bedrag van de baten uit hoofde van contracten met her voorbeeld: IAS 1 85, voor
dit
tracten met herverzekeraars verzekeraars.
beeld: IFRS 4 IG24 b, voor
beeld: IFRS 4 37 b

IncomeFromContractsWi
thReinsurers

ifrs-full

IFRS

X duration cre Baten uit hoofde van voort Het bedrag van de baten uit hoofde van voortgezette bedrijfs informatieverschaffing:
dit
gezette
bedrijfsactiviteiten activiteiten toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaat 5 33 d
toe te rekenen aan eigenaars schappij. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]
van de moedermaatschappij

IFRS

IncomeFromContinuing
OperationsAttributable
ToOwnersOfParent

Referenties

Het cumulatieve bedrag van de baten opgenomen uit hoofde informatieverschaffing:
van de aanhoudende betrokkenheid van de entiteit bij niet 7 42G b
langer opgenomen financiële activa (bijvoorbeeld veranderin
gen in reële waarde van afgeleide instrumenten). [Zie: baten
uit hoofde van aanhoudende betrokkenheid bij niet langer op
genomen financiële activa; derivaten [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Cumulatief opgenomen ba
ten uit hoofde van aanhou
dende betrokkenheid bij niet
langer opgenomen financi
ële activa

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

IncomeFromContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsCumulative
lyRecognised

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/495

IncomeOnFinancialAssets
ReclassifiedOutOfFinancia
lAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossRe
cognisedInProfitOrLoss

ifrs-full

X duration cre Baten uit hoofde van finan
dit
ciële activa geherclassificeerd
uit financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies opgenomen in winst
of verlies.

Het bedrag van de baten opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van financiële activa geherclassificeerd uit de categorie 7 12A e - vervaldatum
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 1.1.2018
veranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in winst of verlies]

Het bedrag van de baten opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van financiële activa geherclassificeerd uit de categorie 7 12A e - vervaldatum
beschikbaar voor verkoop. [Zie: voor verkoop beschikbare fi 1.1.2018
nanciële activa; overige onderdelen van het totaalresultaat]

NL

X duration cre Baten uit hoofde van finan
dit
ciële activa geherclassificeerd
uit voor verkoop beschik
bare financiële activa opge
nomen in winst of verlies

IncomeOnFinancialAssets
ReclassifiedOutOfAvaila
bleforsaleFinancialAssets
RecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

IFRS

X duration cre Baten uit hoofde van het Het bedrag van de baten uit hoofde van het subleasen van informatieverschaffing: IFRS
dit
subleasen van activa met ge activa met gebruiksrecht. Sublease is een transactie waarbij 16 53 f - ingangsdatum
bruiksrecht
een onderliggend actief door een lessee („intermediaire lessor”) 1.1.2019
aan een derde partij wordt doorgeleased en waarbij de lease
overeenkomst („hoofdleaseovereenkomst”) tussen de hoofdles
sor en -lessee van kracht blijft. [Zie: activa met gebruiksrecht]

Referenties

IncomeFromSubleasing
RightofuseAssets

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Baten uit hoofde van ge Het bedrag van de baten uit hoofde van gestructureerde enti informatieverschaffing:
dit
structureerde entiteiten
teiten, met inbegrip van terugkerende en niet-terugkerende ver 12 27 b
goedingen, rente, dividenden, winsten of verliezen uit hoofde
van de herwaardering of het niet langer opnemen van belangen
in gestructureerde entiteiten en winsten of verliezen uit hoofde
van de overdracht van activa en verplichtingen aan de gestruc
tureerde entiteit. [Zie: niet-geconsolideerde gestructureerde en
titeiten [member]]

Elementtype en at
tributen

IncomeFromStructuredEn
tities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/496
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

IncomeStatementAbstract

IncomeTaxConsequence
X duration
sOfDividendsProposedOr
DeclaredBeforeFinancialSta
tementsAuthorisedForIssu
eNotRecognisedAsLiability

ifrs-full

ifrs-full

Fiscale gevolgen van divi
denden voorgesteld of gede
clareerd vóór de jaarreke
ning werd goedgekeurd
voor publicatie, niet opge
nomen als verplichting

Referenties

Het bedrag van de fiscale gevolgen van dividenden aan aan informatieverschaffing:
deelhouders van de entiteit die zijn voorgesteld of gedeclareerd 12 81 i
na de verslagperiode maar vóór de jaarrekening werd goedge
keurd voor publicatie en die niet als een verplichting in de
jaarrekening zijn opgenomen.

IAS

Het bedrag van de baten met betrekking tot variabele lease informatieverschaffing: IFRS
betalingen die niet in de waardering van de netto-investering in 16 90 a iii - ingangsdatum
de financiële lease zijn opgenomen. Variabele leasebetalingen 1.1.2019
zijn het gedeelte van de door een lessee aan een lessor verrichte
betalingen voor het gebruiksrecht van een onderliggend actief
gedurende de leaseperiode, dat varieert als gevolg van verande
ringen in feiten of omstandigheden die na de aanvangsdatum
optreden en die niet met het verstrijken van de tijd verband
houden. [Zie: netto-investering in financiële lease]

Het bedrag van de baten met betrekking tot variabele lease informatieverschaffing: IFRS
betalingen voor operationele leases die niet van een index of 16 90 b - ingangsdatum
een rentevoet afhankelijk zijn. Variabele leasebetalingen zijn het 1.1.2019
gedeelte van de door een lessee aan een lessor verrichte beta
lingen voor het gebruiksrecht van een onderliggend actief ge
durende de leaseperiode, dat varieert als gevolg van verande
ringen in feiten of omstandigheden die na de aanvangsdatum
optreden en die niet met het verstrijken van de tijd verband
houden.

Documentatielabel

NL

Placeholder winst of verlies deze post MOET worden ge
bruikt als uitgangspunt voor
het overzicht van winst of
verlies indien het overzicht
van winst of verlies afzon
derlijk wordt verstrekt

X duration cre Baten met betrekking tot va
dit
riabele leasebetalingen die
niet in de waardering van
de netto-investering in de fi
nanciële lease zijn opge
nomen

IncomeRelatingToVariable
LeasePaymentsNotInclude
dInMeasurementOfNetIn
vestmentInFinanceLease

ifrs-full

Label

X duration cre Baten met betrekking tot va
dit
riabele leasebetalingen voor
operationele leases die niet
van een index of een rente
voet afhankelijk zijn

Elementtype en at
tributen

IncomeRelatingToVariable
LeasePaymentsForOpera
tingLeasesThatDoNotDe
pendOnIndexOrRate

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/497

IncomeTaxesPaidRefund
ClassifiedAsFinancingActi
vities

IncomeTaxesPaidRefund
X duration cre Betaalde
winstbelastingen De kasstromen uit hoofde van betaalde of terugbetaalde winst informatieverschaffing: IAS 7
(terugbetaling),
geclassifi belastingen, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: be 35, voorbeeld: IAS 7 14 f
ClassifiedAsInvestingActivi dit
ceerd als investeringsactivi taalde winstbelastingen (terugbetaling)]
ties
teiten

IncomeTaxesPaidRefund
ClassifiedAsOperatingActi
vities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

winstbelastingen De kasstromen uit hoofde van betaalde of terugbetaalde winst informatieverschaffing: IAS 7
X duration cre Betaalde
dit
(terugbetaling),
geclassifi belastingen, geclassificeerd als operationele activiteiten. [Zie: 35, voorbeeld: IAS 7 14 f
ceerd als operationele activi betaalde winstbelastingen (terugbetaling)]
teiten

winstbelastingen De kasstromen uit hoofde van betaalde of terugbetaalde winst informatieverschaffing: IAS 7
X duration cre Betaalde
dit
(terugbetaling),
geclassifi belastingen, geclassificeerd als financieringsactiviteiten. [Zie: be 35, voorbeeld: IAS 7 14 f
ceerd als financieringsactivi taalde winstbelastingen (terugbetaling)]
teiten

NL

Betaalde
winstbelastingen
(terugbetaling) [abstract]

IncomeTaxesPaidRefund
Abstract

ifrs-full

IFRS

X duration cre Betaalde
winstbelastingen De kasstromen uit hoofde van betaalde of terugbetaalde winst informatieverschaffing:
(terugbetaling)
belastingen.
7 35
dit

Referenties

IncomeTaxesPaidRefund

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Betaalde winstbelastingen, De kasuitstroom voor betaalde winstbelastingen, geclassificeerd gebruikelijke werkwijze: IFRS
dit
geclassificeerd als operatio als operationele bedrijfsactiviteiten.
7 35
nele bedrijfsactiviteiten

Elementtype en at
tributen

IncomeTaxesPaidClassifie
dAsOperatingActivities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/498
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Label

Documentatielabel

Referenties

IncomeTaxRelatingToAvai X duration debit Winstbelastingen met be
lableforsaleFinancialAsset
trekking tot voor verkoop
sOfOtherComprehensiveIn
beschikbare financiële activa
come
van de overige onderdelen
van het totaalresultaat

IncomeTaxRelatingTo
CashFlowHedgesOfOther
ComprehensiveIncome

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot kasstroom
afdekkingen van de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot de toepassing
van de overlappingsbenade
ring in de overige onder
delen van het totaalresultaat

IncomeTaxRelatingToAp
plicationOfOverlayApproa
chInOtherComprehensi
veIncome

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
82 d, informatieverschaffing:
IAS 12 79, informatiever
schaffing: IAS 12 81 c i, in
formatieverschaffing: IAS 12
81 c ii, informatieverschaf
fing: IAS 26 35 b viii, infor
matieverschaffing: IFRS 12
B13 g, informatieverschaffing:
IFRS 8 23 h

informatieverschaffing: IAS 1
90 - vervaldatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab - vervaldatum
1.1.2018

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra informatieverschaffing: IAS 1
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul 90,
informatieverschaffing:
taat met betrekking tot kasstroomafdekkingen. [Zie: kas IAS 12 81 ab
stroomafdekkingen [member]; overige onderdelen van het to
taalresultaat]

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat met betrekking tot voor verkoop beschikbare financiële
activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa; overige
onderdelen van het totaalresultaat]

NL

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra informatieverschaffing: IFRS
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul 4 35D b - ingangsdatum bij
taat met betrekking tot de toepassing van de overlappingsbena eerste toepassing van IFRS 9
dering. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

X duration debit Belastinglasten
(-baten), Het samengevoegde bedrag opgenomen in de bepaling van
voortgezette bedrijfsactivitei winst (verlies) over de periode met betrekking tot de over de
ten
verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen en
uitgestelde belastingen die betrekking hebben op voortgezette
bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [mem
ber]; over de verslagperiode verschuldigde belastinglasten (ver
rekenbare belastingbaten); uitgestelde belastinglasten (-baten)]

IncomeTaxExpenseConti
nuingOperations

ifrs-full

X duration debit Terugbetaling winstbelastin De kasinstroom uit hoofde van terugbetaalde winstbelastingen, gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 35
gen, geclassificeerd als ope geclassificeerd als operationele activiteiten.
rationele activiteiten

Elementtype en at
tributen

IncomeTaxesRefundClassi
fiedAsOperatingActivities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/499

informatieverschaffing: IAS 1
90 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab - ingangsdatum
1.1.2018

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat met betrekking tot veranderingen in de reële waarde van
financiële verplichtingen toe te rekenen aan een verandering
van het kredietrisico van deze verplichtingen. [Zie: kredietrisico
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

IncomeTaxRelatingTo
ChangesInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributa
bleToChangeInCreditRis
kOfLiabilityOfOtherCom
prehensiveIncome

IncomeTaxRelatingTo
ChangesInRevaluationSur
plusOfOtherComprehensi
veIncome

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot veranderingen
van de herwaarderingsreser
ves van de overige onder
delen van het totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra informatieverschaffing: IAS 1
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul 90,
informatieverschaffing:
taat met betrekking tot veranderingen in een herwaarderings IAS 12 81 ab
reserve. [Zie: herwaarderingsreserves; overige onderdelen van
het totaalresultaat]

NL

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot veranderingen
in de reële waarde van fi
nanciële verplichtingen toe
te rekenen aan de verande
ring van het kredietrisico
van verplichtingen van de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

informatieverschaffing: IAS 1
90 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab - ingangsdatum
1.1.2018

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot de
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat met betrekking tot de waardeverandering van de tijds
waarde van opties. [Zie: reserve van waardeverandering van
tijdswaarde van opties; overige onderdelen van het totaalresul
taat]

IncomeTaxRelatingTo
X duration debit Winstbelastingen met be
ChangeInValueOfTimeVa
trekking tot de waardever
lueOfOptionsOfOtherCom
andering van de tijdswaarde
prehensiveIncome
van opties van de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
90 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab - ingangsdatum
1.1.2018

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat met betrekking tot waardeverandering van termijnelemen
ten van termijncontracten. [Zie: reserve van de waardeverande
ring van termijnelementen van termijncontracten; overige on
derdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS 1
90 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab - ingangsdatum
1.1.2018

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat met betrekking tot de waardeverandering van valutabasis
spreads. [Zie: reserve van de waardeverandering van valuta
basisspreads; overige onderdelen van het totaalresultaat]

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot de waardever
andering van termijnelemen
ten van termijncontracten
van de overige onderdelen
van het totaalresultaat

Referenties

Documentatielabel

IncomeTaxRelatingTo
ChangeInValueOfForward
ElementsOfForwardCon
tractsOfOtherComprehen
siveIncome

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

IncomeTaxRelatingTo
X duration debit Winstbelastingen met be
ChangeInValueOfFo
trekking tot de waardever
reignCurrencyBasisSpread
andering van valutabasis
sOfOtherComprehensiveIn
spreads van de overige on
come
derdelen van het totaalresul
taat

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/500
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

IncomeTaxRelatingToCom X duration debit Winstbelastingen met be
ponentsOfOtherCompre
trekking tot componenten
hensiveIncomeThatWillBe
van de overige onderdelen
ReclassifiedToProfitOrLoss
van het totaalresultaat die
zullen worden geherclassifi
ceerd naar winst of verlies

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss
Abstract

IncomeTaxRelatingToCom X duration debit Winstbelastingen met be
ponentsOfOtherCompre
trekking tot componenten
hensiveIncomeThatWill
van de overige onderdelen
NotBeReclassifiedToProfi
van het totaalresultaat die
tOrLoss
niet zullen worden geher
classificeerd naar winst of
verlies

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfi
tOrLossAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Winstbelastingen met be
trekking tot componenten
van de overige onderdelen
van het totaalresultaat die
niet zullen worden geher
classificeerd naar winst of
verlies [abstract]

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra informatieverschaffing: IAS 1
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul 91
taat die niet zullen worden geherclassificeerd naar winst of
verlies. [Zie: winstbelastingen met betrekking tot componenten
van de overige onderdelen van het totaalresultaat]

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra informatieverschaffing: IAS 1
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul 91
taat die zullen worden geherclassificeerd naar winst of verlies.
[Zie: winstbelastingen met betrekking tot componenten van de
overige onderdelen van het totaalresultaat]

NL

Winstbelastingen met be
trekking tot componenten
van de overige onderdelen
van het totaalresultaat die
zullen worden geherclassifi
ceerd naar winst of verlies
[abstract]

Winstbelastingen met be
trekking tot componenten
van de overige onderdelen
van het totaalresultaat [ab
stract]

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

Documentatielabel

Winstbelastingen met be Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra informatieverschaffing: IAS 1
trekking tot componenten gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul 90,
informatieverschaffing:
van de overige onderdelen taat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]
IAS 12 81 ab
van het totaalresultaat

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

IncomeTaxRelatingToCom X duration
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncome

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/501

IncomeTaxRelatingToIn
vestmentsInEquityInstru
mentsOfOtherComprehen
siveIncome

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
90 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab - ingangsdatum
1.1.2018

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra informatieverschaffing: IAS 1
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul 90,
informatieverschaffing:
taat met betrekking tot afdekkingen van netto-investeringen in IAS 12 81 ab
buitenlandse bedrijfsactiviteiten. [Zie: overige onderdelen van
het totaalresultaat]

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot afdekkingen
van netto-investeringen in
buitenlandse bedrijfsactivi
teiten van de overige onder
delen van het totaalresultaat

IncomeTaxRelatingToHed
gesOfNetInvestmentsInFo
reignOperationsOfOther
ComprehensiveIncome

ifrs-full

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat met betrekking tot beleggingen in eigenvermogensinstru
menten die de entiteit heeft aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige onder
delen van het totaalresultaat; reserve van winsten en verliezen
uit hoofde van beleggingen in eigenvermogensinstrumenten]

informatieverschaffing: IAS 1
90 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab - ingangsdatum
1.1.2018

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat met betrekking tot de afdekkingen van beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die de entiteit heeft aangewezen
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat; reserve
van winsten en verliezen uit hoofde van afdekkingsinstrumen
ten die beleggingen in eigenvermogensinstrumenten afdekken]

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot afdekkingen
van beleggingen in eigenver
mogensinstrumenten van de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

IncomeTaxRelatingToHed
gesOfInvestmentsInEquity
InstrumentsOfOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

NL

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot beleggingen in
eigenvermogensinstrumen
ten van de overige onder
delen van het totaalresultaat

informatieverschaffing: IAS 1
90 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab - ingangsdatum
1.1.2018

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat met betrekking tot financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: financiële ac
tiva gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat; overige onderdelen van het totaalresultaat]

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot financiële activa
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Referenties

IncomeTaxRelatingToFi
nancialAssetsMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra informatieverschaffing: IAS 1
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul 90,
informatieverschaffing:
taat met betrekking tot wisselkoersverschillen uit de omreke IAS 12 81 ab
ning van de jaarrekening van buitenlandse bedrijfsactiviteiten.
[Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat; reserve van
wisselkoersverschillen uit omrekening]

Elementtype en at
tributen

X duration debit Winstbelastingen met be
IncomeTaxRelatingToEx
changeDifferencesOnTrans
trekking tot wisselkoersver
lationOfOtherComprehen
schillen uit de omrekening
siveIncome
van de overige onderdelen
van het totaalresultaat

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/502
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

IncomeTaxRelatingToSha X duration debit Winstbelastingen met be
reOfOtherComprehensi
trekking tot het aandeel in
veIncomeOfAssociatesAnd
de overige onderdelen van
JointVenturesAccountedFo
het totaalresultaat van geas
rUsingEquityMethod
socieerde deelnemingen en
joint ventures die admini
stratief werden verwerkt vol
gens de vermogensmutatie
methode

ifrs-full

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot het informatieverschaffing: IAS 1
aandeel van een entiteit in de overige onderdelen van het 90
totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventu
res die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode. [Zie: aandeel in de overige onderdelen van
het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint
ventures die administratief werden verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode, vóór belastingen]

NL

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra informatieverschaffing: IAS 1
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul 90,
informatieverschaffing:
taat met betrekking tot herwaarderingen van toegezegdpensi IAS 12 81 ab
oenregelingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat;
reserve van herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen;
toegezegdpensioenregelingen [member]]

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot herwaarderin
gen van toegezegdpensioen
regelingen van de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat

IncomeTaxRelatingToRe
measurementsOfDefined
BenefitPlansOfOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot andere gebruikelijke werkwijze: IAS
componenten van de overige onderdelen van het totaalresultaat 1 85
die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

IncomeTaxRelatingToNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

ifrs-full

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot andere com
ponenten van de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat die afzonderlijk niet
van materieel belang zijn

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot de nettomutatie
van uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregule
ring die verband houdt met
posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst
of verlies

IncomeTaxRelatingToNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToOt
herIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncome

Referenties

IFRS

Documentatielabel

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra informatieverschaffing:
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul 14 22 a
taat met betrekking tot de nettomutatie van uitgestelde reke
ningen in verband met prijsregulering die verband houdt met
posten die niet zullen worden geherclassificeerd naar winst of
verlies. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met prijsregule
ring [member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

Label

X duration debit Winstbelastingen met be
trekking tot de nettomutatie
van uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregule
ring die verband houdt met
posten die niet zullen wor
den geherclassificeerd naar
winst of verlies

Elementtype en at
tributen

IFRS

Elementnaam/rol URI

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedra informatieverschaffing:
gen opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul 14 22 b
taat met betrekking tot de nettomutatie van uitgestelde reke
ningen in verband met prijsregulering die verband houdt met
posten die zullen worden geherclassificeerd naar winst of ver
lies. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/503

member

Stijging (daling) als gevolg Dit lid geeft de financiële impact van de toepassing van IFRS informatieverschaffing: IFRS
15 C8 a - ingangsdatum
van de toepassing van IFRS 15 aan.
15 [member]
1.1.2018

Publicatieblad van de Europese Unie

IncreaseDecreaseDueToAp
plicationOfIFRS15Member

NL

ifrs-full

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot het informatieverschaffing: IAS 1
aandeel van een entiteit in de overige onderdelen van het 91
totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventu
res die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode en niet zullen worden geherclassificeerd naar
winst of verlies. [Zie: aandeel in de overige onderdelen van het
totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventu
res die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode, vóór belastingen]

IncomeTaxRelatingToSha X duration debit Winstbelastingen met be
reOfOtherComprehensi
trekking tot het aandeel in
veIncomeOfAssociatesAnd
de overige onderdelen van
JointVenturesAccountedFo
het totaalresultaat van geas
rUsingEquityMethodThat
socieerde deelnemingen en
WillNotBeReclassifiedToP
joint ventures die admini
rofitOrLoss
stratief werden verwerkt vol
gens de vermogensmutatie
methode en niet zullen wor
den geherclassificeerd naar
winst of verlies

ifrs-full

Referenties

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot het informatieverschaffing: IAS 1
aandeel van een entiteit in de overige onderdelen van het 91
totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventu
res die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode en zullen worden geherclassificeerd naar winst
of verlies. [Zie: aandeel in de overige onderdelen van het to
taalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures
die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmuta
tiemethode, vóór belastingen]

Documentatielabel

IncomeTaxRelatingToSha X duration debit Winstbelastingen met be
reOfOtherComprehensi
trekking tot het aandeel in
veIncomeOfAssociatesAnd
de overige onderdelen van
JointVenturesAccountedFo
het totaalresultaat van geas
rUsingEquityMethodThat
socieerde deelnemingen en
WillBeReclassifiedToProfi
joint ventures die admini
tOrLoss
stratief werden verwerkt vol
gens de vermogensmutatie
methode en zullen worden
geherclassificeerd naar winst
of verlies

Winstbelastingen met be
trekking tot het aandeel in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat van geas
socieerde deelnemingen en
joint ventures die admini
stratief werden verwerkt vol
gens de vermogensmutatie
methode [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

IncomeTaxRelatingToSha
reOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodAb
stract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/504
29.5.2019

X duration

X duration debit Stijging (daling) van geaccu
muleerde uitgestelde belas
tingen opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat als gevolg
van wijzigingen in het belas
tingtarief

IncreaseDecreaseDueToDe
partureFromRequiremen
tOfIFRSMember

IncreaseDecreaseDueTo
VoluntaryChangesInAc
countingPolicyMember

IncreaseDecreaseInAccoun
tingEstimate

IncreaseDecreaseInAccu
mulatedDeferredTaxRecog
nisedInOtherComprehensi
veIncomeDueToChangeIn
TaxRate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

De stijging (daling) van geaccumuleerde uitgestelde belastingen gebruikelijke werkwijze: IAS
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat als 1 85
gevolg van wijzigingen in het belastingtarief. [Zie: overige on
derdelen van het totaalresultaat]

Stijging (daling) van een De stijging (daling) van een schatting die een invloed heeft in informatieverschaffing: IAS 8
schatting
de lopende periode of waarvan wordt verwacht dat deze een 39
invloed zal hebben in toekomstige perioden.

Stijging (daling) als gevolg Dit lid geeft de financiële impact aan van vrijwillige wijzigingen informatieverschaffing: IAS 8
van vrijwillige wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving.
29 c i, informatieverschaffing:
in de grondslag voor finan
IAS 8 29 d
ciële verslaggeving [mem
ber]

Stijging (daling) als gevolg Dit lid geeft de financiële impact aan van een afwijking van een informatieverschaffing: IAS 1
20 d
van de afwijking van een vereiste in een IFRS. [Zie: IFRS [member]]
IFRS-vereiste [member]

NL

member

informatieverschaffing: IAS 1
106 b,
informatieverschaf
fing: IAS 8 28 f i, informatie
verschaffing: IAS 8 29 c i,
informatieverschaffing: IAS 8
49 b i

Referenties

Stijging (daling) als gevolg Dit lid geeft de financiële impact aan van wijzigingen in de informatieverschaffing: IAS 8
van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving vereist door de IFRS. 28 f i, informatieverschaffing:
grondslag voor financiële [Zie: IFRS [member]]
IAS 8 28 g
verslaggeving vereist door
de IFRS [member]

IncreaseDecreaseDueTo
ChangesInAccountingPoli
cyRequiredByIFRSsMember

member

Documentatielabel

Stijging (daling) als gevolg Dit lid geeft de financiële impact aan van wijzigingen in de
van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving en correcties van fou
grondslag voor financiële ten in voorgaande perioden.
verslaggeving en correcties
van fouten in voorgaande
perioden [member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseDueTo
ChangesInAccountingPoli
cyAndCorrectionsOfPrior
PeriodErrorsMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/505

IFRS

X duration debit Stijging (daling) van geld
middelen en kasequivalenten
vóór gevolgen van wissel
koerswijzigingen

X duration debit Stijging (daling) van geld De stijging (daling) van geldmiddelen en kasequivalenten uit gebruikelijke werkwijze: IFRS
middelen en kasequivalen hoofde van beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: geldmiddelen 5 33 c
ten, beëindigde bedrijfsacti en kasequivalenten; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]
viteiten

X duration debit Stijging (daling) van een ac De stijging (daling) van een actief (verplichting) uit hoofde van informatieverschaffing:
tief (verplichting) uit hoofde een voorwaardelijke vergoeding met betrekking tot een be 3 B67 b i
van een voorwaardelijke ver drijfscombinatie.
goeding

IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalentsBefo
reEffectOfExchangeRate
Changes

IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalentsDis
continuedOperations

IncreaseDecreaseInContin
gentConsiderationAssetLia
bility

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IFRS

X duration debit Stijging (daling) van geld De stijging (daling) van geldmiddelen en kasequivalenten. [Zie: informatieverschaffing:
7 45
middelen en kasequivalenten geldmiddelen en kasequivalenten]

IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalents

ifrs-full

NL

De stijging (daling) van geldmiddelen en kasequivalenten vóór informatieverschaffing:
de gevolgen van wisselkoerswijzigingen voor geldmiddelen en 7 45
kasequivalenten aangehouden in vreemde valuta. [Zie: geldmid
delen en kasequivalenten; gevolgen van wisselkoerswijzigingen
voor geldmiddelen en kasequivalenten]

X duration cre Stijging (daling) van de De stijging (daling) van de voorziening die wordt gebruikt voor informatieverschaffing: IFRS
voorziening voor kredietver het opnemen van de bijzondere waardevermindering van finan 7 16 - vervaldatum 1.1.2018
dit
liezen van financiële activa ciële activa als gevolg van kredietverliezen. [Zie: financiële ac
tiva; voorziening voor kredietverliezen van financiële activa]

IncreaseDecreaseInAllo
wanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

Referenties

De stijging (daling) van het samengevoegde verschil dat nog in voorbeeld: IFRS 7 28 b
winst of verlies moet worden opgenomen tussen de reële
waarde bij eerste opname en de transactieprijs van financiële
instrumenten. [Zie: samengevoegd verschil dat nog in winst of
verlies moet worden opgenomen tussen de reële waarde bij
eerste opname en de transactieprijs]

Documentatielabel

ifrs-full

Stijging (daling) van het sa
mengevoegde verschil dat
nog in winst of verlies
moet worden opgenomen
tussen de reële waarde bij
eerste opname en de trans
actieprijs

Label

X duration

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseInAggre
gateDifferenceBetweenFair
ValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDetermine
dUsingValuationTechni
queYetToBeRecognised

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/506
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Label

Referenties

X duration debit Stijging (daling) van over de
verslagperiode verschuldigde
belastinglasten (verrekenbare
belastingbaten) als gevolg
van tariefregulering

X duration debit Stijging (daling) van uit De stijging (daling) van uitgestelde acquisitiekosten die voort voorbeeld: IFRS 4 IG39,
gestelde acquisitiekosten die vloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: uitgestelde acquisitie voorbeeld: IFRS 4 37 e
voortvloeien uit verzeke kosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten]
ringscontracten

IncreaseDecreaseInCredit
DerivativeNominalAmount

IncreaseDecreaseInCurrent
TaxExpenseIncomeDueTo
RateRegulation

IncreaseDecreaseInDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

IncreaseDecreaseInDefer
redTaxExpenseIncomeDue
ToRateRegulation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De stijging (daling) van uitgestelde belastinglasten (-baten) als informatieverschaffing:
gevolg van tariefregulering. Tariefregulering is een kader voor 14 34
het vaststellen van de prijzen die kunnen worden aangerekend
aan klanten voor goederen en diensten en dat kader is onder
worpen aan toezicht en/of goedkeuring door een instantie voor
tariefregulering. [Zie: uitgestelde belastinglasten (-baten)]

De stijging (daling) van over de verslagperiode verschuldigde informatieverschaffing:
belastinglasten (verrekenbare belastingbaten) als gevolg van ta 14 34
riefregulering. Tariefregulering is een kader voor het vaststellen
van de prijzen die kunnen worden aangerekend aan klanten
voor goederen en diensten en dat kader is onderworpen aan
toezicht en/of goedkeuring door een instantie voor tariefregu
lering. [Zie: over de verslagperiode verschuldigde belastinglas
ten (verrekenbare belastingbaten)]

IFRS

IFRS

Stijging (daling) van een kre De stijging (daling) van het nominale bedrag van een krediet informatieverschaffing: IFRS
7 24G a - ingangsdatum
dietderivaat, nominaal be derivaat. [Zie: kredietderivaat, nominaal bedrag]
drag
1.1.2018

NL

X duration debit Stijging (daling) van uit
gestelde belastinglasten (-ba
ten) als gevolg van tariefre
gulering

X duration

X duration debit Stijging (daling) van een kre De stijging (daling) van de reële waarde van een kredietderivaat. informatieverschaffing: IFRS
[Zie: kredietderivaat, reële waarde]
7 24G a - ingangsdatum
dietderivaat, reële waarde
1.1.2018

ifrs-full

IFRS

IncreaseDecreaseInCredit
DerivativeFairValue

De stijging (daling) van voorwaardelijke verplichtingen opge informatieverschaffing:
nomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke ver 3 B67 c
plichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie; bedrijfscom
binaties [member]; voorwaardelijke verplichtingen [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

X duration cre Stijging (daling) van voor
dit
waardelijke verplichtingen
opgenomen in een bedrijfs
combinatie

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseInContin
gentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/507

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration cre Stijging (daling) van te beta De stijging (daling) van te betalen dividenden via een verande informatieverschaffing: IFRIC
dit
len dividenden via een ver ring van de reële waarde van activa in natura aangehouden om 17 16 b
andering van de reële te worden uitgekeerd aan eigenaars.
waarde van activa in natura
aangehouden om te worden
uitgekeerd aan eigenaars

IFRS

IAS

De stijging van bestaande voorwaardelijke verplichtingen opge informatieverschaffing:
nomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke ver 3 B67 c
plichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie; bedrijfscom
binaties [member]]

X instant credit

X duration cre Stijging van bestaande ver
dit
plichtingen, voorwaardelijke
verplichtingen opgenomen
in een bedrijfscombinatie

IncreaseDecreaseInDivi
dendsPayable
ThroughChangeInFairValu
eOfNoncashAssetsHeldFor
DistributionToOwners

IncreaseDecreaseInExistin
gLiabilitiesContingentLiabi
litiesRecognisedInBusiness
Combination

IncreaseDecreaseInExisting X duration cre Stijging van bestaande voor De stijging van bestaande andere voorzieningen. [Zie: andere informatieverschaffing:
zieningen, andere voorzie voorzieningen]
37 84 b
ProvisionsOtherProvisions dit
ningen

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De stijging (daling) van een brutoverplichting uit hoofde van informatieverschaffing:
toegezegde pensioenrechten die zouden zijn veroorzaakt door 19 145 a
een stijging van een significante actuariële veronderstelling die
redelijkerwijs mogelijk was aan het einde van de verslagperiode.
[Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

IAS

NL

Stijging (daling) van een
brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioen
rechten als gevolg van een
redelijkerwijs mogelijke stij
ging van een actuariële ver
onderstelling

IAS

IncreaseDecreaseInDefined
BenefitObligationDueTo
ReasonablyPossibleIncrea
seInActuarialAssumption

De stijging (daling) van een brutoverplichting uit hoofde van informatieverschaffing:
toegezegde pensioenrechten die zouden zijn veroorzaakt door 19 145 a
een daling van een significante actuariële veronderstelling die
redelijkerwijs mogelijk was aan het einde van de verslagperiode.
[Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

Stijging (daling) van een
brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioen
rechten als gevolg van een
redelijkerwijs mogelijke da
ling van een actuariële ver
onderstelling

X instant credit

IncreaseDecreaseInDefined
BenefitObligationDueTo
ReasonablyPossibleDecrea
seInActuarialAssumption

ifrs-full

X duration cre Stijging (daling) van een uit De stijging (daling) van een uitgestelde belastingverplichting gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
gestelde belastingverplich (-vordering) [Zie: uitgestelde belastingverplichting (-vordering)] 12 81
ting (-vordering)

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseInDefer
redTaxLiabilityAsset

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/508
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

IFRS

IFRS

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering tegen informatieverschaffing:
reële waarde van activa als gevolg van een verandering van een 13 93 h ii
of meer niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van rede
lijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen.

X duration debit Stijging (daling) van de
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueTo
waardering
tegen
reële
ChangeInOneOrMoreU
waarde als gevolg van een
nobservableInputsToReflec
verandering in een of meer
tReasonablyPossibleAlter
niet-waarneembare inputs
nativeAssumptionsAssets
ter weerspiegeling van rede
lijkerwijs mogelijke alterna
tieve veronderstellingen, ac
tiva

IncreaseDecreaseInFairVa
X duration cre Stijging (daling) van de Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering tegen informatieverschaffing:
waardering
tegen
reële reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit 13 93 h ii
lueMeasurementDueTo
dit
waarde als gevolg van een als gevolg van een verandering van een of meer niet-waar
ChangeInOneOrMoreU
nobservableInputsToReflec
verandering van een of neembare inputs ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke
tReasonablyPossibleAlter
meer niet-waarneembare in alternatieve veronderstellingen. [Zie: eigenvermogensinstrumen
puts ter weerspiegeling van ten van een entiteit [member]]
nativeAssumptionsEntity
redelijkerwijs mogelijke al
sOwnEquityInstruments
ternatieve veronderstellin
gen, eigenvermogensinstru
menten van de entiteit

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementAssets

ifrs-full

NL

X duration debit Stijging (daling) van de De stijging (daling) van de waardering tegen reële waarde van informatieverschaffing:
13 93 e
waardering tegen reële waar activa. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]
de, activa

Stijging (daling) van de
blootstelling aan krediet
risico bij leningtoezeggingen
en
financiële-garantiecon
tracten [abstract]

informatieverschaffing: IFRS
7 35H - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 35I - ingangs
datum 1.1.2018

Referenties

IncreaseDecreaseInExposu
reToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinanci
alGuaranteeContractsAb
stract

De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten. [Zie:
blootstelling aan kredietrisico bij leningtoezeggingen en finan
ciële-garantiecontracten]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Stijging (daling) van de
dit
blootstelling aan krediet
risico bij leningtoezeggingen
en
financiële-garantiecon
tracten

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseInExposu
reToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinanci
alGuaranteeContracts

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/509

IncreaseDecreaseInFinanci
alAssetsAbstract

IncreaseDecreaseInFinanci X instant debit
alAssetsArisingFromChan
geInMeasurementAttribute
FirstApplicationOfIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

Stijging (daling) van financi De stijging (daling) van financiële activa die voortvloeit uit een informatieverschaffing: IFRS
ële activa die voortvloeit uit wijziging in het waarderingscriterium bij de overgang van de 7 42L b - ingangsdatum
1.1.2018
een wijziging in het waarde entiteit naar IFRS 9. [Zie: financiële activa]
ringscriterium, eerste toepas
sing van IFRS 9

Stijging (daling) van financi
ële activa [abstract]

X duration debit Stijging (daling) van financi De stijging (daling) van financiële activa. [Zie: financiële activa] informatieverschaffing: IFRS
ële activa
7 35H - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing IFRS 7 35I - ingangs
datum 1.1.2018

IncreaseDecreaseInFinanci
alAssets

ifrs-full

IFRS

X duration cre Stijging (daling) van de De stijging (daling) van de waardering tegen reële waarde van informatieverschaffing:
dit
waardering tegen reële waar verplichtingen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]] 13 93 e
de, verplichtingen

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementLiabilities

NL

ifrs-full

IFRS

IFRS

De stijging (daling) van de waardering tegen reële waarde van informatieverschaffing:
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: gewaardeerd 13 93 e
tegen reële waarde [member]; eigenvermogensinstrumenten
van een entiteit [member]]

Referenties

IncreaseDecreaseInFairVa
X duration cre Stijging (daling) van de
lueMeasurementEntitysOw dit
waardering tegen reële waar
nEquityInstruments
de, eigenvermogensinstru
menten van de entiteit

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering tegen informatieverschaffing:
reële waarde van verplichtingen als gevolg van een verandering 13 93 h ii
van een of meer niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling
van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen.

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseInFairVa
X duration cre Stijging (daling) van de
waardering
tegen
reële
lueMeasurementDueTo
dit
ChangeInOneOrMoreU
waarde als gevolg van een
nobservableInputsToReflec
verandering van een of
meer niet-waarneembare in
tReasonablyPossibleAlter
puts ter weerspiegeling van
nativeAssumptionsLiabili
ties
redelijkerwijs mogelijke al
ternatieve veronderstellin
gen, verplichtingen

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/510
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X instant credit

IncreaseDecreaseInFinanci
alLiabilitiesOnBasisOfMea
surementCategoryFirstAp
plicationOfIFRS9

IncreaseDecreaseInInsuran
ceLiabilitiesNetOfReinsu
rance

IncreaseDecreaseInIntangi
bleAssetsAndGoodwill

IncreaseDecreaseInLiabili
tiesArisingFromFinancing
Activities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De stijging (daling) van financiële activa op basis van de be informatieverschaffing: IFRS
trokken waarderingscategorieën in overeenstemming met IAS 7 42L a - ingangsdatum
39 (d.w.z. die welke niet voortvloeit uit een wijziging in het 1.1.2018
waarderingscriterium bij de overgang naar IFRS 9). [Zie: finan
ciële activa]

Documentatielabel

Stijging (daling) van financi
ële verplichtingen op basis
van de waarderingscategorie,
eerste toepassing van IFRS 9

De stijging (daling) van financiële verplichtingen op basis van informatieverschaffing: IFRS
de betrokken waarderingscategorieën in overeenstemming met 7 42L a - ingangsdatum
IAS 39 (d.w.z. die welke niet voortvloeit uit een wijziging in 1.1.2018
het waarderingscriterium bij de overgang naar IFRS 9). [Zie:
financiële verplichtingen]

Stijging (daling) van financi De stijging (daling) van financiële verplichtingen die voortvloeit informatieverschaffing: IFRS
ële verplichtingen die voort uit een wijziging in het waarderingscriterium bij de overgang 7 42L b - ingangsdatum
vloeit uit een wijziging in van de entiteit naar IFRS 9. [Zie: financiële verplichtingen]
1.1.2018
het
waarderingscriterium,
eerste toepassing van IFRS 9

Stijging (daling) van financi
ële activa op basis van de
waarderingscategorie, eerste
toepassing van IFRS 9

Label

X duration cre Stijging (daling) van uit fi De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voortvloei informatieverschaffing: IAS 7
nancieringsactiviteiten
dit
ende verplichtingen. [Zie: uit financieringsactiviteiten voort 44B
voortvloeiende verplichtin vloeiende verplichtingen]
gen

X duration debit Stijging (daling) van imma De stijging (daling) van immateriële activa en goodwill. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
teriële activa en goodwill
immateriële activa en goodwill]
38 118 e

NL

X duration debit Stijging (daling) van ver De stijging (daling) van verzekeringsverplichtingen, na aftrek gebruikelijke werkwijze: IAS
zekeringsverplichtingen, na van herverzekering.
1 85
aftrek van herverzekering

X instant credit

IncreaseDecreaseInFinanci
alLiabilitiesArisingFrom
ChangeInMeasurementAt
tributeFirstApplicationO
fIFRS9

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseInFinanci X instant debit
alAssetsOnBasisOfMeasure
mentCategoryFirstApplica
tionOfIFRS9

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/511

IAS

X duration cre Verhoging (verlaging) van de De verhoging (verlaging) van de nettoverplichting (actief) uit informatieverschaffing:
dit
nettoverplichting (actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. [Zie: nettoverplichting 19 141
hoofde van toegezegde pen uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]
sioenrechten

shares

shares

IncreaseDecreaseInNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

IncreaseDecreaseInNetIn
vestmentInFinanceLease

IncreaseDecreaseInNumbe
rOfOrdinarySharesIssued

IncreaseDecreaseInNumbe
rOfSharesOutstanding

IncreaseDecreaseInProvisi
onForUnearnedPremium

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Stijging (daling) van de De stijging (daling) van de voorziening voor niet-verdiende gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
voorziening voor niet-ver premies. [Zie: niet-verdiende premies]
diende premies

Stijging (daling) van het aan De stijging (daling) van het aantal uitstaande aandelen. [Zie: informatieverschaffing: IAS 1
aantal uitstaande aandelen]
79 a iv
tal uitstaande aandelen

Stijging (daling) van het aan De stijging (daling) van het aantal uitgegeven gewone aandelen. gebruikelijke werkwijze: IAS
tal uitgegeven gewone aan [Zie: gewone aandelen [member]]
1 112 c
delen

NL

X duration debit Stijging (daling) van de net De stijging (daling) van de netto-investering in een financiële informatieverschaffing: IFRS
16 93 - ingangsdatum
to-investering in een financi lease. [Zie: netto-investering in een financiële lease]
ële lease
1.1.2019

IAS

X duration cre Stijging (daling) van netto De stijging (daling) van nettoactiva beschikbaar voor uitkerin informatieverschaffing:
dit
activa beschikbaar voor uit gen. Nettoactiva beschikbaar voor uitkeringen zijn activa van 26 35 b
een toegezegdpensioenregeling min alle andere verplichtingen
keringen
dan de actuariële contante waarde van toegezegde pensioen
rechten.

IncreaseDecreaseInNetAs
setsAvailableForBenefits

Referenties

De stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van uitgege voorbeeld: IFRS 4 IG37,
ven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten. [Zie: voorbeeld: IFRS 4 37 e
verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontrac
ten en herverzekeringscontracten]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Stijging (daling) van ver
dit
plichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscon
tracten en herverzekerings
contracten

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseInLiabili
tiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/512
29.5.2019

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration debit Stijging (daling) van herver De stijging (daling) van herverzekeringsactiva. [Zie: herverzeke voorbeeld: IFRS 4 IG37,
zekeringsactiva
ringsactiva]
voorbeeld: IFRS 4 37 e

X duration cre Stijging (daling) van werk De stijging (daling) van het werkkapitaal.
dit
kapitaal

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
van de overname van doch overname van dochterondernemingen. [Zie: dochteronder 1 106 d
terondernemingen,
eigen nemingen [member]]
vermogen

De stijging (daling) van de voorziening voor kredietverliezen gebruikelijke werkwijze: IFRS
van financiële activa resulterend uit aanpassingen die voort 7 16 - vervaldatum 1.1.2018
vloeien uit het verstrijken van de tijd. [Zie: voorziening voor
kredietverliezen van financiële activa]

De stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van uitgege gebruikelijke werkwijze: IFRS
ven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten resul 4 37 e
terend uit aanpassingen die voortvloeien uit het verstrijken van
de tijd. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzeke
ringscontracten en herverzekeringscontracten]

IncreaseDecreaseInReinsu
ranceAssets

IncreaseDecreaseInWor
kingCapital

IncreaseDecreaseThroug
hAcquisitionOfSubsidiary

IncreaseDecreaseThroug
X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van aanpassingen die voort
hAdjustmentsArisingFrom dit
vloeien uit het verstrijken
PassageOfTimeAllowance
AccountForCreditLossesOf
van de tijd, voorziening
FinancialAssets
voor kredietverliezen van fi
nanciële activa

IncreaseDecreaseThroug
hAdjustmentsArisingFrom
PassageOfTimeLiabilitie
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
sIssued

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van aanpassingen die voort
vloeien uit het verstrijken
van de tijd, verplichtingen
uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en
herverzekeringscontracten

NL

gebruikelijke werkwijze: IAS
7 20

IFRS

ifrs-full

X duration debit Stijging (daling) van uit De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in verband informatieverschaffing:
gestelde debetrekeningen in met prijsregulering. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in ver 14 33 a
verband met prijsregulering band met prijsregulering]

IncreaseDecreaseInRegula
toryDeferralAccountDebit
Balances

IFRS

ifrs-full

X duration cre Stijging (daling) van uit De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in verband informatieverschaffing:
dit
gestelde creditrekeningen in met prijsregulering. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in ver 14 33 a
verband met prijsregulering band met prijsregulering]

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseInRegula
toryDeferralAccountCredit
Balances

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/513

Label

Documentatielabel

Referenties

Stijging (daling) als gevolg
van bedragen opgenomen
in winst of verlies, samen
gevoegd verschil dat nog in
winst of verlies moet wor
den opgenomen tussen de
reële waarde bij eerste op
name en de transactieprijs

De stijging (daling) van het samengevoegde verschil dat nog in voorbeeld: IFRS 7 IG14,
winst of verlies moet worden opgenomen, tussen de reële voorbeeld: IFRS 7 28 b
waarde bij eerste opname en de transactieprijs van financiële
instrumenten, resulterend uit bedragen opgenomen in winst of
verlies. [Zie: samengevoegd verschil dat nog in winst of verlies
moet worden opgenomen tussen de reële waarde bij eerste
opname en de transactieprijs; financiële instrumenten, klasse
[member]]

De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 33 a i
met prijsregulering die resulteert uit saldi opgenomen in de
verslagperiode in het overzicht van de financiële positie. [Zie:
uitgestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering]

De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 33 a i
met prijsregulering die resulteert uit saldi opgenomen in de
verslagperiode in het overzicht van de financiële positie. [Zie:
uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van saldi opgenomen in de
verslagperiode in het over
zicht van de financiële posi
tie, uitgestelde creditrekenin
gen in verband met prijs
regulering

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van saldi opgenomen in de
verslagperiode in het over
zicht van de financiële posi
tie, uitgestelde debetrekenin
gen in verband met prijs
regulering

IncreaseDecreaseThroug
hAppropriationOfRetaine
dEarnings

IncreaseDecrease
ThroughBalancesRecogni
sedInCurrentPeriodInState
mentOfFinancialPosition
RegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

IncreaseDecrease
ThroughBalancesRecogni
sedInCurrentPeriodInState
mentOfFinancialPosition
RegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
van de uitkering van inge uitkering van ingehouden winsten. [Zie: ingehouden winsten] 1 106 d
dit
houden winsten, eigen ver
mogen

IncreaseDecreaseThroug
X duration
hAmountsRecognisedIn
ProfitOrLossAggregateDif
ferenceBetweenFairValue
AtInitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueYetToBe
Recognised

ifrs-full

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van herverzekeringsactiva resulterend uit gebruikelijke werkwijze: IFRS
van aanpassingen die voort aanpassingen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd. 4 37 e
vloeien uit het verstrijken [Zie: herverzekeringsactiva]
van de tijd, herverzekerings
activa

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseThroug
hAdjustmentsArisingFrom
PassageOfTimeReinsuran
ceAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/514
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van wijzigingen in de dis
conteringsvoet, voorwaarde
lijke verplichtingen opge
nomen in een bedrijfscom
binatie

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van andere voorzieningen resulterend uit informatieverschaffing:
van een wijziging in de dis een wijziging in de disconteringsvoet. [Zie: andere voorzienin 37 84 e
dit
conteringsvoet, andere voor gen]
zieningen

IncreaseDecrease
ThroughBusinessCombina
tionsDeferredTaxLiability
Asset

IncreaseDecrease
ThroughChangeInDiscoun
tRateContingentLiabilities
RecognisedInBusinessCom
bination

IncreaseDecrease
ThroughChangeInDiscoun
tRateOtherProvisions

IncreaseDecrease
ThroughChangeInEquity
OfSubsidiaries

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

IAS

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van de verandering van het
dit
eigen vermogen van doch
terondernemingen,
eigen
vermogen

IAS

IFRS

De stijging (daling) van het eigen vermogen van de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
resulterend uit de verandering van het eigen vermogen van 1 106 d
dochterondernemingen. [Zie: dochterondernemingen [mem
ber]]

De stijging (daling) van voorwaardelijke verplichtingen opge informatieverschaffing:
nomen in een bedrijfscombinatie als gevolg van wijzigingen in 3 B67 c
de disconteringsvoet. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen op
genomen in een bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties [mem
ber]]

NL

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van de uitgestelde belastingverplichting gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
van bedrijfscombinaties, uit (-vordering) resulterend uit bedrijfscombinaties. [Zie: uitgestelde 12 81
gestelde belastingverplich belastingverplichting (-vordering)]
ting (-vordering)

De stijging (daling) van restitutierechten resulterend uit de ge informatieverschaffing:
volgen van bedrijfscombinaties en vervreemdingen. [Zie: be 19 141 h
drijfscombinaties [member]; restitutierechten, gewaardeerd te
gen reële waarde]

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van bedrijfscombinaties en
vervreemdingen, restitutie
rechten

IncreaseDecrease
ThroughBusinessCombina
tionsAndDisposalsReim
bursementRights

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

De stijging (daling) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde informatieverschaffing:
van toegezegde pensioenrechten resulterend uit bedrijfscom 19 141 h
binaties en vervreemdingen. [Zie: bedrijfscombinaties [mem
ber]; nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten (actief)]

Label

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van bedrijfscombinaties en
vervreemdingen, nettover
plichting uit hoofde van toe
gezegde
pensioenrechten
(actief)

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecrease
ThroughBusinessCombina
tionsAndDisposalsNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/515

De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voortvloei informatieverschaffing: IAS 7
ende verplichtingen resulterend uit veranderingen in reële 44B d
waarden. [Zie: uit financieringsactiviteiten voortvloeiende ver
plichtingen]

De stijging (daling) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde informatieverschaffing:
van toegezegde pensioenrechten resulterend uit wisselkoerswij 19 141 e
zigingen. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten (actief)]

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van veranderingen in reële
waarden, uit financierings
activiteiten voortvloeiende
verplichtingen

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van wisselkoerswijzigingen,
nettoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioen
rechten (actief)

IncreaseDecrease
ThroughChangesInFairVa
luesLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivities

IncreaseDecrease
ThroughChangesInForeig
nExchangeRatesNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

IncreaseDecrease
X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
van wisselkoerswijzigingen, met prijsregulering resulterend uit wisselkoerswijzigingen. [Zie:
ThroughChangesInForeig
dit
nExchangeRatesRegulatory
uitgestelde creditrekeningen uitgestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering]
DeferralAccountCreditBa
in verband met prijsregule
ring
lances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL

IAS

De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
met prijsregulering resulterend uit wijzigingen in disconterings
voeten. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in verband met prijs
regulering]

IncreaseDecrease
X duration debit Stijging (daling) als gevolg
ThroughChangesInDis
van wijzigingen in discon
countRatesRegulatoryDe
teringsvoeten, uitgestelde de
ferralAccountDebitBalances
betrekeningen in verband
met prijsregulering

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
met prijsregulering resulterend uit wijzigingen in disconterings
voeten. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in verband met prijs
regulering]

Label

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van wijzigingen in discon
dit
teringsvoeten,
uitgestelde
creditrekeningen in verband
met prijsregulering

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecrease
ThroughChangesInDis
countRatesRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalan
ces

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/516
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Elementtype en at
tributen
Label

Documentatielabel

Referenties

IFRS

De stijging (daling) van het eigen vermogen toe te rekenen aan informatieverschaffing:
eigenaars van de moedermaatschappij als gevolg van wijzigin 12 18
gen in eigendomsbelangen in dochterondernemingen die niet
leiden tot verlies van zeggenschap. [Zie: dochterondernemingen
[member]; eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaars van de
moedermaatschappij]

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van wijzigingen in eigen
domsbelangen in dochter
ondernemingen die niet lei
den tot verlies van zeggen
schap, eigen vermogen toe
te rekenen aan eigenaars
van de moedermaatschappij

IncreaseDecrease
ThroughChangesInOwner
shipInterestsInSubsidia
riesThatDoNotResultInLos
sOfControlEquityAttributa
bleToOwnersOfParent

ifrs-full

De stijging (daling) van eigen vermogen als gevolg van wijzi informatieverschaffing: IAS 1
gingen in eigendomsbelangen in dochterondernemingen die 106 d iii
niet leiden tot verlies van zeggenschap. [Zie: dochteronder
nemingen [member]]

IncreaseDecrease
ThroughChangesInOwner
shipInterestsInSubsidia
riesThatDoNotResultInLos
sOfControl

ifrs-full

voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018

voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018

NL

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van wijzigingen in eigen
dit
domsbelangen in dochter
ondernemingen die niet lei
den tot verlies van zeggen
schap, eigen vermogen

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit wijzi
van wijzigingen in modellen gingen in modellen of risicoparameters. [Zie: financiële activa]
of risicoparameters, financi
ële activa

IncreaseDecrease
ThroughChangesInModel
sOrRiskParametersFinanci
alAssets

ifrs-full

De stijging (daling) van blootstelling aan kredietrisico bij le
ningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten resulterend
uit wijzigingen in modellen of risicoparameters. [Zie: blootstel
ling aan kredietrisico bij leningtoezeggingen en financiële-ga
rantiecontracten]

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van wijzigingen in modellen
of risicoparameters, bloot
stelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en fi
nanciële-garantiecontracten

IncreaseDecrease
ThroughChangesInModel
sOrRiskParametersExposu
reToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinanci
alGuaranteeContracts

IncreaseDecrease
X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
ThroughChangesInForeig
van wisselkoerswijzigingen, met prijsregulering resulterend uit wisselkoerswijzigingen. [Zie:
nExchangeRatesRegulatory
uitgestelde debetrekeningen uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]
DeferralAccountDebitBa
in verband met prijsregule
lances
ring

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/517

De stijging (daling) van contractactiva resulterend uit cumula voorbeeld: IFRS 15 118 b tieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die voortvloeien uit ingangsdatum 1.1.2018
een wijziging in de meting van voortgang. [Zie: stijging (daling)
als gevolg van cumulatieve inhaalaanpassingen aan opbreng
sten, contractactiva]

IncreaseDecrease
ThroughCumulativeCat
chupAdjustmentsToReve
nueArisingFromChangeIn
MeasureOfProgressCon
tractAssets

ifrs-full

NL

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van cumulatieve inhaalaan
passingen aan opbrengsten
die voortvloeien uit een wij
ziging in de meting van
voortgang, contractactiva

De stijging (daling) van contractverplichtingen resulterend uit voorbeeld: IFRS 15 118 b cumulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die voort ingangsdatum 1.1.2018
vloeien uit een wijziging in een schatting van de transactieprijs.
De transactieprijs is de vergoeding waarop een entiteit ver
wacht recht te hebben in ruil voor de overdracht van beloofde
goederen of diensten aan een klant, exclusief namens derden
geïnde bedragen (bijvoorbeeld bepaalde omzetbelastingen).
[Zie: stijging (daling) als gevolg van cumulatieve inhaalaanpas
singen aan opbrengsten, contractverplichtingen]

IncreaseDecrease
X duration cre Stijging (daling) als gevolg
ThroughCumulativeCat
dit
van cumulatieve inhaalaan
passingen aan opbrengsten
chupAdjustmentsToReve
nueArisingFromChangeI
die voortvloeien uit een wij
nEstimateOfTransactionPri
ziging in een schatting van
de transactieprijs, contract
ceContractLiabilities
verplichtingen

ifrs-full

Referenties

De stijging (daling) van contractactiva resulterend uit cumula voorbeeld: IFRS 15 118 b tieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die voortvloeien uit ingangsdatum 1.1.2018
een wijziging in een schatting van de transactieprijs. De trans
actieprijs is de vergoeding waarop een entiteit verwacht recht te
hebben in ruil voor de overdracht van beloofde goederen of
diensten aan een klant, exclusief namens derden geïnde bedra
gen (bijvoorbeeld bepaalde omzetbelastingen). [Zie: stijging (da
ling) als gevolg van cumulatieve inhaalaanpassingen aan op
brengsten, contractactiva]

Documentatielabel

IncreaseDecrease
X duration debit Stijging (daling) als gevolg
ThroughCumulativeCat
van cumulatieve inhaalaan
chupAdjustmentsToReve
passingen aan opbrengsten
nueArisingFromChangeI
die voortvloeien uit een wij
nEstimateOfTransactionPri
ziging in een schatting van
ceContractAssets
de transactieprijs, contract
activa

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
IncreaseDecrease
ThroughConversionOfCon dit
van de conversie van con conversie van converteerbare instrumenten.
1 106 d
verteerbare instrumenten, ei
vertibleInstruments
gen vermogen

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/518
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De stijging (daling) van contractverplichtingen resulterend uit voorbeeld: IFRS 15 118 b cumulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die voort ingangsdatum 1.1.2018
vloeien uit een contractherziening. Een contractherziening is
een wijziging in het toepassingsgebied of de prijs (of beide)
van een contract die door de partijen bij het contract wordt
goedgekeurd. [Zie: stijging (daling) als gevolg van cumulatieve
inhaalaanpassingen aan opbrengsten, contractverplichtingen]

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van cumulatieve inhaalaan
dit
passingen aan opbrengsten
die voortvloeien uit een
contractherziening, contract
verplichtingen

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van contractactiva resulterend uit cumula voorbeeld: IFRS 15 118 b van cumulatieve inhaalaan tieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten. [Zie: contractactiva; ingangsdatum 1.1.2018
passingen aan opbrengsten, opbrengsten]
contractactiva

IncreaseDecrease
ThroughCumulativeCat
chupAdjustmentsToReve
nueArisingFromContract
ModificationContractLiabi
lities

IncreaseDecrease
ThroughCumulativeCat
chupAdjustmentsToReve
nueContractAssets

IncreaseDecrease
ThroughCumulativeCat
chupAdjustmentsToReve
nueContractLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van contractverplichtingen resulterend uit voorbeeld: IFRS 15 118 b dit
van cumulatieve inhaalaan cumulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten. [Zie: con ingangsdatum 1.1.2018
passingen aan opbrengsten, tractverplichtingen; opbrengsten]
contractverplichtingen

De stijging (daling) van contractactiva resulterend uit cumula voorbeeld: IFRS 15 118 b tieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die voortvloeien uit ingangsdatum 1.1.2018
een contractherziening. Een contractherziening is een wijziging
in het toepassingsgebied of de prijs (of beide) van een contract
die door de partijen bij het contract wordt goedgekeurd. [Zie:
stijging (daling) als gevolg van cumulatieve inhaalaanpassingen
aan opbrengsten, contractactiva]

IncreaseDecrease
X duration debit Stijging (daling) als gevolg
ThroughCumulativeCat
van cumulatieve inhaalaan
chupAdjustmentsToReve
passingen aan opbrengsten
nueArisingFromContract
die voortvloeien uit een
ModificationContractAssets
contractherziening, contract
activa

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

De stijging (daling) van contractverplichtingen resulterend uit voorbeeld: IFRS 15 118 b cumulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die voort ingangsdatum 1.1.2018
vloeien uit een wijziging in de meting van voortgang. [Zie:
stijging (daling) als gevolg van cumulatieve inhaalaanpassingen
aan opbrengsten, contractverplichtingen]

Label

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van cumulatieve inhaalaan
passingen aan opbrengsten
die voortvloeien uit een wij
ziging in de meting van
voortgang, contractverplich
tingen

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecrease
ThroughCumulativeCat
chupAdjustmentsToReve
nueArisingFromChangeIn
MeasureOfProgressCon
tractLiabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/519

Label

Documentatielabel

Referenties

IncreaseDecreaseThroug
hExerciseOfOptions

IncreaseDecreaseThroug
hExerciseOfWarrantsEquity

IncreaseDecrease
ThroughFinancing
CashFlowsLiabilitiesAri
singFromFinancingActivi
ties

IncreaseDecrease
X duration cre Stijging (daling) als gevolg
ThroughForeignExchange dit
van wisselkoersschommelin
gen en andere bewegingen,
AndOtherMovementsExpo
sureToCreditRiskOnLoan
blootstelling aan krediet
CommitmentsAndFinanci
risico bij leningtoezeggingen
en
financiële-garantiecon
alGuaranteeContracts
tracten

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voortvloei informatieverschaffing: IAS 7
ende verplichtingen resulterend uit de gevolgen van wissel 44B c
koerswijzigingen. [Zie: uit financieringsactiviteiten voortvloei
ende verplichtingen]

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van
financieringskasstro
men, uit financieringsactivi
teiten voortvloeiende ver
plichtingen

De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten resulterend
uit wisselkoersschommelingen en andere bewegingen. [Zie:
blootstelling aan kredietrisico bij leningtoezeggingen en finan
ciële-garantiecontracten]

voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018

De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voortvloei informatieverschaffing: IAS 7
ende verplichtingen resulterend uit financieringskasstromen. 44B a
[Zie: kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsacti
viteiten; uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtin
gen]

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van eigen vermogen resulterend uit de uit gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
van de uitoefening van war oefening van warrants.
1 106 d
rants, eigen vermogen

NL

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
van de uitoefening van op uitoefening van opties.
1 106 d
ties, eigen vermogen

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van gevolgen van wissel
dit
koerswijzigingen, uit finan
cieringsactiviteiten
voort
vloeiende verplichtingen

IncreaseDecreaseThroug
hEffectOfChangesInForeig
nExchangeRatesLiabilitie
sArisingFromFinancingAc
tivities

ifrs-full

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
van de vervreemding van vervreemding van dochterondernemingen. [Zie: dochteronder 1 106 d
dochterondernemingen, ei nemingen [member]]
gen vermogen

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecrease
ThroughDisposalOfSubsi
diary

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/520
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29.5.2019

IncreaseDecrease
ThroughForeignExchange
AndOtherMovementsExpo
sureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinanci
alGuaranteeContractsAb
stract

IncreaseDecrease
ThroughForeignExchange
AndOtherMovementsFi
nancialAssets

IncreaseDecrease
ThroughForeignExchange
AndOtherMovementsFi
nancialAssetsAbstract

IncreaseDecrease
ThroughForeignExchan
geExposureToCreditRis
kOnLoanCommitments
AndFinancialGuaranteeC
ontracts

IncreaseDecrease
ThroughForeignExchange
FinancialAssets

IncreaseDecrease
ThroughLossOfControlOf
SubsidiaryDeferredTaxLia
bilityAsset

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Stijging (daling) als gevolg
van wisselkoersschommelin
gen en andere bewegingen,
blootstelling aan krediet
risico bij leningtoezeggingen
en
financiële-garantiecon
tracten [abstract]

Label

Documentatielabel

De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten resulterend
uit de wisselkoers. [Zie: blootstelling aan kredietrisico bij le
ningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten]

voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van verlies van zeggenschap
dit
over een dochteronder
neming, uitgestelde belas
tingverplichting (-vordering)

De daling van de uitgestelde belastingverplichting (-vordering) gebruikelijke werkwijze: IAS
resulterend uit het verlies van zeggenschap over een dochter 12 81
onderneming. [Zie: uitgestelde belastingverplichting (-vorde
ring)]

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit de voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
van de wisselkoers, financi wisselkoers. [Zie: financiële activa]
ële activa
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van de wisselkoers, bloot
stelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en fi
nanciële-garantiecontracten

voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018

Referenties

NL

Stijging (daling) als gevolg
van wisselkoersschommelin
gen en andere bewegingen,
financiële activa [abstract]

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit wissel
van wisselkoersschommelin koersschommelingen en andere bewegingen. [Zie: financiële
gen en andere bewegingen, activa]
financiële activa

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/521

IncreaseDecrease
ThroughModificationOf
ContractualCashFlowsEx
posureToCreditRiskOnLo
anCommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

IncreaseDecrease
ThroughModificationOf
ContractualCashFlowsFi
nancialAssets

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancia
lAssets

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesBiologicalAssets

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuran
ceContracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Label

Referenties

De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico bij voorbeeld: IFRS 7 35I b - in
leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten resulterend gangsdatum 1.1.2018
uit de wijziging van contractuele kasstromen. [Zie: blootstelling
aan kredietrisico bij leningtoezeggingen en financiële-garantie
contracten]

Documentatielabel

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van
nettowisselkoersver
schillen, uitgestelde acquisi
tiekosten die voortvloeien
uit verzekeringscontracten

IAS

De stijging (daling) van uitgestelde acquisitiekosten die voort gebruikelijke werkwijze: IFRS
vloeien uit verzekeringscontracten resulterend uit de nettowis 4 37 e
selkoersverschillen die ontstaan wanneer de jaarrekening wordt
omgerekend van de functionele valuta in een andere presenta
tievaluta, met inbegrip van de omrekening van een buiten
landse bedrijfsactiviteit in de presentatievaluta van de verslag
gevende entiteit. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten die voort
vloeien uit verzekeringscontracten]

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van biologische activa resulterend uit de informatieverschaffing:
van
nettowisselkoersver nettowisselkoersverschillen die ontstaan bij de omrekening 41 50 f
schillen, biologische activa
van de jaarrekening van de functionele valuta in een andere
presentatievaluta, met inbegrip van de omrekening van een
buitenlandse bedrijfsactiviteit in de presentatievaluta van de
verslaggevende entiteit. [Zie: biologische activa]

De stijging (daling) van een voorziening voor kredietverliezen gebruikelijke werkwijze: IFRS
van financiële activa resulterend uit de nettowisselkoersverschil 7 16 - vervaldatum 1.1.2018
len die ontstaan wanneer de jaarrekening wordt omgerekend
van de functionele valuta in een andere presentatievaluta, met
inbegrip van de omrekening van een buitenlandse bedrijfsacti
viteit in de presentatievaluta van de verslaggevende entiteit.
[Zie: voorziening voor kredietverliezen van financiële activa]

NL

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van
nettowisselkoersver
schillen, voorziening voor
kredietverliezen van financi
ële activa

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit de voorbeeld: IFRS 7 35I b - in
van de wijziging van con wijziging van contractuele kasstromen. [Zie: financiële activa] gangsdatum 1.1.2018
tractuele kasstromen, finan
ciële activa

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van de wijziging van con
tractuele kasstromen, bloot
stelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en fi
nanciële-garantiecontracten

Elementtype en at
tributen

L 143/522
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

IncreaseDecrease
X duration debit Stijging (daling) als gevolg
ThroughNetExchangeDiffe
van
nettowisselkoersver
rencesIntangibleAssetsAnd
schillen, immateriële activa
Goodwill
en goodwill

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van
nettowisselkoersver
schillen, andere immateriële
activa dan goodwill

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van
nettowisselkoersver
schillen, vastgoedbeleggin
gen

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesInvestmentProperty

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IAS

De stijging (daling) van vastgoedbeleggingen resulterend uit de informatieverschaffing: IAS
nettowisselkoersverschillen die ontstaan bij de omrekening van 40 76 e, informatieverschaf
de jaarrekening van de functionele valuta in een andere pre fing: IAS 40 79 d vi
sentatievaluta, met inbegrip van de omrekening van een bui
tenlandse bedrijfsactiviteit in de presentatievaluta van de ver
slaggevende entiteit. [Zie: vastgoedbeleggingen]

De stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill, informatieverschaffing:
resulterend uit de nettowisselkoersverschillen die ontstaan bij 38 118 e vii
de omrekening van de jaarrekening van de functionele valuta
in een andere presentatievaluta, met inbegrip van de omreke
ning van een buitenlandse bedrijfsactiviteit in de presentatieva
luta van de verslaggevende entiteit. [Zie: andere immateriële
activa dan goodwill]

NL

De stijging (daling) van immateriële activa en goodwill resulte gebruikelijke werkwijze: IAS
rend uit de nettowisselkoersverschillen die ontstaan wanneer de 38 118 e vii
jaarrekening wordt omgerekend van de functionele valuta in
een andere presentatievaluta, met inbegrip van de omrekening
van een buitenlandse bedrijfsactiviteit in de presentatievaluta
van de verslaggevende entiteit. [Zie: immateriële activa en
goodwill]

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van goodwill resulterend uit de nettowissel informatieverschaffing:
van
nettowisselkoersver koersverschillen die ontstaan bij de omrekening van de jaar 3 B67 d vi
schillen, goodwill
rekening van de functionele valuta in een andere presentatie
valuta, met inbegrip van de omrekening van een buitenlandse
bedrijfsactiviteit in de presentatievaluta van de verslaggevende
entiteit. [Zie: Goodwill]

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesGoodwill

Referenties

De stijging (daling) van de uitgestelde belastingverplichting gebruikelijke werkwijze: IAS
(-vordering) resulterend uit de nettowisselkoersverschillen die 12 81
ontstaan wanneer de jaarrekening wordt omgerekend van de
functionele valuta in een andere presentatievaluta, met inbegrip
van de omrekening van een buitenlandse bedrijfsactiviteit in de
presentatievaluta van de verslaggevende entiteit. [Zie: uit
gestelde belastingverplichting (-vordering)]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van
nettowisselkoersver
schillen, uitgestelde belas
tingverplichting (-vordering)

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesDeferredTaxLiability
Asset

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend uit de informatieverschaffing:
nettowisselkoersverschillen die ontstaan bij de omrekening van 16 73 e viii
de jaarrekening van de functionele valuta in een andere pre
sentatievaluta, met inbegrip van de omrekening van een bui
tenlandse bedrijfsactiviteit in de presentatievaluta van de ver
slaggevende entiteit. [Zie: materiële vaste activa]

De stijging (daling) van de reële waarde van restitutierechten informatieverschaffing:
resulterend uit wisselkoerswijzigingen uit hoofde van regelin 19 141 e
gen gewaardeerd in een valuta die verschilt van de presentatie
valuta van de entiteit. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; restitutierechten, gewaardeerd tegen reële waarde]

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van
nettowisselkoersver
schillen, materiële vaste acti
va

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van
nettowisselkoersver
schillen,
restitutierechten,
gewaardeerd tegen reële
waarde

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van
nettowisselkoersver
schillen, herverzekeringsacti
va

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesPropertyPlantAndE
quipment

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesReimbursement
RightsAtFairValue

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesReinsuranceAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De stijging (daling) van herverzekeringsactiva resulterend uit de gebruikelijke werkwijze: IFRS
nettowisselkoersverschillen die ontstaan wanneer de jaarreke 4 37 e
ning wordt omgerekend van de functionele valuta in een an
dere presentatievaluta, met inbegrip van de omrekening van
een buitenlandse bedrijfsactiviteit in de presentatievaluta van
de verslaggevende entiteit. [Zie: herverzekeringsactiva]

IAS

NL

IAS

De stijging (daling) van andere voorzieningen resulterend uit gebruikelijke werkwijze: IAS
wisselkoerswijzigingen uit hoofde van voorzieningen gewaar 37 84
deerd in een valuta die verschilt van de presentatievaluta van de
entiteit. [Zie: andere voorzieningen]

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van
nettowisselkoersver
schillen, andere voorzienin
gen

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesOtherProvisions

Referenties

De verandering van verzekeringsverplichtingen resulterend uit voorbeeld: IFRS 4 IG37 f,
de nettowisselkoersverschillen die ontstaan uit de omrekening voorbeeld: IFRS 4 37 e
van de jaarrekening in een andere presentatievaluta en bij de
omrekening van een buitenlandse bedrijfsactiviteit in de pre
sentatievaluta. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van
nettowisselkoersver
schillen, verplichtingen uit
hoofde van uitgegeven ver
zekeringscontracten en her
verzekeringscontracten

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecrease
ThroughNetExchangeDiffe
rencesLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/524
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De stijging (daling) van de voorziening voor kredietverliezen gebruikelijke werkwijze: IFRS
van financiële activa resulterend uit veranderingen die de enti 7 16 - vervaldatum 1.1.2018
teit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
toelichting. [Zie: voorziening voor kredietverliezen van finan
ciële activa]

De stijging (daling) van uitgestelde acquisitiekosten die voort voorbeeld: IFRS 4 IG39 e,
vloeien uit verzekeringscontracten, resulterend uit veranderin voorbeeld: IFRS 4 37 e
gen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten
die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

De stijging (daling) van immateriële activa en goodwill resulte gebruikelijke werkwijze: IAS
rend uit veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt 38 118 e viii
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: immateriële
activa en goodwill]

IncreaseDecreaseThroug
X duration cre Stijging (daling) als gevolg
hOtherChangesAllowance dit
van andere veranderingen,
voorziening voor kredietver
AccountForCreditLossesOf
liezen van financiële activa
FinancialAssets

IncreaseDecreaseThroug
X duration debit Stijging (daling) als gevolg
hOtherChangesDeferredAc
van andere veranderingen,
quisitionCostsArisingFro
uitgestelde acquisitiekosten
mInsuranceContracts
die voortvloeien uit verzeke
ringscontracten

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesIntangible
AssetsAndGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van andere veranderingen,
immateriële activa en good
will

De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voortvloei informatieverschaffing: IAS 7
ende verplichtingen resulterend uit het verkrijgen of verliezen 44B b
van zeggenschap over dochterondernemingen of andere bedrij
ven. [Zie: uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplich
tingen; dochterondernemingen [member]]

IncreaseDecreaseThroug
X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van het verkrijgen of verlie
hObtainingOrLosingCon
dit
zen van zeggenschap over
trolOfSubsidiariesOrOther
BusinessesLiabilitiesArising
dochterondernemingen of
FromFinancingActivities
andere bedrijven, uit finan
cieringsactiviteiten
voort
vloeiende verplichtingen

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

De stijging (daling) van het samengevoegde verschil dat nog in voorbeeld: IFRS 7 IG14,
winst of verlies moet worden opgenomen, tussen de reële voorbeeld: IFRS 7 28 b
waarde bij eerste opname en de transactieprijs van financiële
instrumenten, resulterend uit nieuwe transacties. [Zie: samen
gevoegd verschil dat nog in winst of verlies moet worden
opgenomen tussen de reële waarde bij eerste opname en de
transactieprijs; financiële instrumenten, klasse [member]]

Label

Stijging (daling) als gevolg
van nieuwe transacties, sa
mengevoegd verschil dat
nog in winst of verlies
moet worden opgenomen,
tussen de reële waarde bij
eerste opname en de trans
actieprijs

Elementtype en at
tributen

X duration
IncreaseDecrease
ThroughNewTransactions
AggregateDifferenceBe
tweenFairValueAtInitialRe
cognitionAndAmountDe
terminedUsingValuation
TechniqueYetToBeRecogni
sed

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/525

Referenties

De stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van uitgege voorbeeld: IFRS 4 IG37,
ven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten resul voorbeeld: IFRS 4 37 e
terend uit veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk op
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: ver
plichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten
en herverzekeringscontracten]

De stijging (daling) van nettoverplichting (actief) uit hoofde van gebruikelijke werkwijze: IAS
toegezegde pensioenrechten resulterend uit veranderingen die 19 141
de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of
dezelfde toelichting. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toe
gezegde pensioenrechten (actief)]

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van andere veranderingen,
uit financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtin
gen

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van andere veranderingen,
verplichtingen uit hoofde
van uitgegeven verzekerings
contracten en herverzeke
ringscontracten

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesLiabilitiesA
risingFromFinancingActivi
ties

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesLiabilitie
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
sIssued

IncreaseDecreaseThroug
X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van andere veranderingen,
hOtherChangesNetDefined dit
BenefitLiabilityAsset
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde pen
sioenrechten

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesPropertyP
lantAndEquipment

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend uit informatieverschaffing:
van andere veranderingen, veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het 16 73 e ix
materiële vaste activa
zelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: materiële vaste
activa]

IAS

NL

De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voortvloei informatieverschaffing: IAS 7
ende verplichtingen resulterend uit veranderingen die de enti 44B e
teit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
toelichting. [Zie: uit financieringsactiviteiten voortvloeiende
verplichtingen]

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van vastgoedbeleggingen resulterend uit informatieverschaffing: IAS
van andere veranderingen, veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het 40 79 d viii, informatiever
vastgoedbeleggingen
zelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: vastgoedbeleggin schaffing: IAS 40 76 g
gen]

IAS

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesInvestment
Property

De stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill, informatieverschaffing:
resulterend uit veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk 38 118 e viii
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie:
andere immateriële activa dan goodwill]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van andere veranderingen,
andere immateriële activa
dan goodwill

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/526
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountCreditBa
lances

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountCreditBa
lancesAbstract

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountDebitBa
lances

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountDebitBa
lancesAbstract

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesReinsuran
ceAssets

IncreaseDecreaseThroug
hOtherContributionsBy
Owners

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
Label

De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
met prijsregulering resulterend uit veranderingen die de entiteit
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
toelichting. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in verband met
prijsregulering]

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration cre Stijging als gevolg van an De stijging van het eigen vermogen als gevolg van andere informatieverschaffing: IAS 1
dere bijdragen door eige bijdragen door eigenaars die de entiteit niet afzonderlijk op 106 d iii
dit
naars, eigen vermogen
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van herverzekeringsactiva resulterend uit gebruikelijke werkwijze: IFRS
van andere veranderingen, veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het 4 37 e
herverzekeringsactiva
zelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: herverzekerings
activa]

Stijging (daling) als gevolg
van andere veranderingen,
uitgestelde debetrekeningen
in verband met prijsregule
ring [abstract]

Referenties

De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
met prijsregulering resulterend uit veranderingen die de entiteit
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
toelichting. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in verband met
prijsregulering]

Documentatielabel

NL

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van andere veranderingen,
uitgestelde debetrekeningen
in verband met prijsregule
ring

Stijging (daling) als gevolg
van andere veranderingen,
uitgestelde creditrekeningen
in verband met prijsregule
ring [abstract]

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van andere veranderingen,
dit
uitgestelde creditrekeningen
in verband met prijsregule
ring

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
L 143/527

IncreaseDecrease
ThroughShadowAccoun
tingDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuran
ceContracts

IncreaseDecrease
ThroughSharebasedPay
mentTransactions

ifrs-full

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend uit op informatieverschaffing: IAS 1
dit
van op aandelen gebaseerde aandelen gebaseerde betalingstransacties. [Zie: eigen vermogen] 106 d iii
betalingstransacties,
eigen
vermogen

De stijging (daling) van uitgestelde acquisitiekosten die voort gebruikelijke werkwijze: IFRS
vloeien uit verzekeringscontracten, resulterend uit „shadow ac 4 37 e
counting”. „Shadow accounting” is een werkwijze met de vol
gende twee kenmerken: a) een opgenomen maar ongerealiseerd
resultaat op een actief heeft dezelfde invloed op de waardering
van de verzekeringsverplichting als een gerealiseerde winst of
een gerealiseerd verlies; en b) indien ongerealiseerde winsten of
verliezen op een actief direct in het eigen vermogen worden
opgenomen, wordt de resulterende verandering in de boek
waarde van de verzekeringsverplichting ook in het eigen ver
mogen opgenomen. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten die voort
vloeien uit verzekeringscontracten]

NL

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van „shadow accounting”,
uitgestelde acquisitiekosten
die voortvloeien uit verzeke
ringscontracten

voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35I - ingangs
datum 1.1.2018

ifrs-full

De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten resulterend
uit andere bewegingen. [Zie: blootstelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten]

IncreaseDecreaseThroug
X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit andere voorbeeld: IFRS 7 IG20B hOtherMovementsFinancia
van andere bewegingen, fi bewegingen. [Zie: financiële activa]
ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
lAssets
nanciële activa
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35I - ingangs
datum 1.1.2018

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van andere bewegingen,
dit
blootstelling aan krediet
risico bij leningtoezeggingen
en
financiële-garantiecon
tracten

ifrs-full

Referenties

IncreaseDecreaseThroug
hOtherMovementsExposu
reToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinanci
alGuaranteeContracts

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Daling als gevolg van andere De daling van het eigen vermogen als gevolg van uitkeringen informatieverschaffing: IAS 1
uitkeringen aan eigenaars, aan eigenaars die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het 106 d iii
eigen vermogen
zelfde overzicht of dezelfde toelichting.

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecreaseThroug
hOtherDistributionsToOw
ners

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/528
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend uit informatieverschaffing: IAS 1
dit
van andere veranderingen, veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het 106 d
eigen vermogen
zelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: eigen vermogen]

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van goodwill resulterend uit veranderingen informatieverschaffing:
van andere veranderingen, die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht 3 B67 d vii
goodwill
of dezelfde toelichting. [Zie: Goodwill]

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndO
therChangesBiologicalAs
sets

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndO
therChangesEquity

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndO
therChangesGoodwill

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndO
therChangesIntangibleAs
setsAndGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van overdrachten en andere
veranderingen, immateriële
activa en goodwill

De stijging (daling) van immateriële activa en goodwill resulte gebruikelijke werkwijze: IAS
rend uit overdrachten en veranderingen die de entiteit niet 38 118 e
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe
lichting. [Zie: immateriële activa en goodwill]

IFRS

IAS

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
van de overdracht tussen overdracht tussen een herwaarderingsreserve en ingehouden 1 106 d
herwaarderingsreserves en winsten. [Zie: ingehouden winsten; herwaarderingsreserves]
ingehouden winsten, eigen
vermogen

IncreaseDecrease
ThroughTransferBetween
RevaluationReserveAndRe
tainedEarnings

ifrs-full

NL

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van biologische activa resulterend uit ver informatieverschaffing:
van andere veranderingen, anderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het 41 50 g
biologische activa
zelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: biologische activa]

X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend uit gebruikelijke werkwijze: IAS
van transacties met eige transacties met eigenaars.
1 106 d
dit
naars, eigen vermogen

IncreaseDecrease
ThroughTransactionsWit
hOwners

IAS

ifrs-full

X duration cre Stijging als gevolg van aan De stijging van andere voorzieningen als gevolg van aanpas informatieverschaffing:
dit
passingen die voortvloeien singen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd. [Zie: 37 84 e
uit het verstrijken van de andere voorzieningen]
tijd, andere voorzieningen

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecrease
ThroughTimeValueOfMo
neyAdjustmentOtherProvi
sions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/529

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van overdrachten en andere
veranderingen,
materiële
vaste activa

Stijging (daling) als gevolg
van overdrachten en andere
veranderingen,
materiële
vaste activa [abstract]

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndO
therChangesIntangibleAs
setsOtherThanGoodwillAb
stract

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndO
therChangesOtherProvisi
ons

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndO
therChangesPropertyPlan
tAndEquipment

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndO
therChangesPropertyPlan
tAndEquipmentAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van overdrachten en andere
veranderingen, andere voor
zieningen

Referenties

De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend uit gebruikelijke werkwijze: IAS
overdrachten en veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk 16 73 e
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie:
materiële vaste activa]

De stijging (daling) van andere voorzieningen resulterend uit gebruikelijke werkwijze: IAS
overdrachten en veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk 37 84
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie:
andere voorzieningen]

De stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill, gebruikelijke werkwijze: IAS
resulterend uit overdrachten en veranderingen die de entiteit 38 118 e
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
toelichting. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

Documentatielabel

NL

Stijging (daling) als gevolg
van overdrachten en andere
veranderingen, andere im
materiële activa dan good
will [abstract]

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van overdrachten en andere
veranderingen, andere im
materiële activa dan good
will

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndO
therChangesIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

ifrs-full

Label

Stijging (daling) als gevolg
van overdrachten en andere
veranderingen, immateriële
activa en goodwill [abstract]

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndO
therChangesIntangibleAs
setsAndGoodwillAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/530
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

IncreaseDecrease
X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend uit gebruikelijke werkwijze: IAS
ThroughTransfersFrom
van overdrachten uit hoofde overdrachten uit hoofde van onderhanden projecten. [Zie: ma 16 73 e
ConstructionInProgressPro
van onderhanden projecten, teriële vaste activa; onderhanden projecten]
pertyPlantAndEquipment
materiële vaste activa

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend uit gebruikelijke werkwijze: IAS
van overdrachten van (naar) overdrachten van (naar) vastgoedbeleggingen. [Zie: materiële 16 73 e
vastgoedbeleggingen, materi vaste activa; vastgoedbeleggingen]
ële vaste activa

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van immateriële activa en goodwill resulte gebruikelijke werkwijze: IAS
van overdrachten, immateri rend uit overdrachten. [Zie: immateriële activa en goodwill]
38 118 e
ële activa en goodwill

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill, gebruikelijke werkwijze: IAS
van overdrachten, andere resulterend uit overdrachten. [Zie: andere immateriële activa 38 118 e
immateriële
activa
dan dan goodwill]
goodwill

IncreaseDecrease
ThroughTransfersFrom
ToInvestmentPropertyPro
pertyPlantAndEquipment

IncreaseDecrease
ThroughTransfersIntangi
bleAssetsAndGoodwill

IncreaseDecrease
ThroughTransfersIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35I d - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35H - ingangs
datum 1.1.2018

Referenties

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit over voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
van overdrachten, financiële drachten. [Zie: financiële activa]
activa
voorbeeld: IFRS 7 35I d - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35H - ingangs
datum 1.1.2018

De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten resulterend
uit overdrachten. [Zie: blootstelling aan kredietrisico bij lening
toezeggingen en financiële-garantiecontracten]

Documentatielabel

IncreaseDecrease
ThroughTransfersFinancia
lAssets

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
IncreaseDecrease
van overdrachten, blootstel
ThroughTransfersExposure dit
ToCreditRiskOnLoanCom
ling aan kredietrisico bij le
mitmentsAndFinancialGua
ningtoezeggingen en finan
ranteeContracts
ciële-garantiecontracten

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
NL

Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/531

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
dit
van overdrachten naar groe
pen activa die worden afge
stoten, uitgestelde credit
rekeningen in verband met
prijsregulering

X duration debit Stijging (daling) als gevolg
van overdrachten naar groe
pen activa die worden afge
stoten, uitgestelde debetre
keningen in verband met
prijsregulering

IncreaseDecrease
ThroughTransfersToDispo
salGroupsRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalances

IncreaseDecrease
ThroughTransfersToDispo
salGroupsRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalances

IncreaseDecrease
X duration cre Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend uit gebruikelijke werkwijze: IAS
ThroughTransferToStatuto dit
van de overdrachten naar overdrachten naar een wettelijk opgelegde reserve. [Zie: wette 1 106 d
ryReserve
een wettelijk opgelegde re lijk opgelegde reserve]
serve, eigen vermogen

IncreaseDecrease
ThroughTreasuryShare
Transactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Daling (stijging) als gevolg De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend uit informatieverschaffing: IAS 1
dit
van transacties met in transacties met ingekochte eigen aandelen. [Zie: eigen ver 106 d
gekochte eigen aandelen, ei mogen; ingekochte eigen aandelen]
gen vermogen

De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 IE5, voor
met prijsregulering resulterend uit overdrachten naar groepen beeld: IFRS 14 33 a iii
activa die worden afgestoten. [Zie: groepen activa die worden
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop [member]; uitgestelde debetrekeningen in verband met
prijsregulering]

NL

De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 IE5, voor
met prijsregulering resulterend uit overdrachten naar groepen beeld: IFRS 14 33 a iii
activa die worden afgestoten. [Zie: groepen activa die worden
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop [member]; uitgestelde creditrekeningen in verband met
prijsregulering]

X duration debit Stijging (daling) als gevolg De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend uit gebruikelijke werkwijze: IAS
van overdrachten, materiële overdrachten. [Zie: materiële vaste activa]
16 73 e
vaste activa

IncreaseDecrease
ThroughTransfersProper
tyPlantAndEquipment

Referenties

De stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van uitgege voorbeeld: IFRS 4 IG37 e,
ven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten, re voorbeeld: IFRS 4 37 e
sulterend uit acquisities van of overdrachten naar andere ver
zekeraars. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven ver
zekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Stijging (daling) als gevolg
van overdrachten, verplich
dit
tingen uit hoofde van uitge
geven verzekeringscontrac
ten en herverzekeringscon
tracten

Elementtype en at
tributen

IncreaseDecrease
ThroughTransfersLiabilitie
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
sIssued

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/532
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

IncreaseThroughBusiness
CombinationsContractAs
sets

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Stijging als gevolg van be De stijging van contractactiva resulterend uit bedrijfscombina voorbeeld: IFRS 15 118 a drijfscombinaties, contract ties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; contractactiva]
ingangsdatum 1.1.2018
activa

NL

IFRS

De stijging van voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in informatieverschaffing:
een bedrijfscombinatie als gevolg van aanpassingen die voort 3 B67 c
vloeien uit het verstrijken van de tijd. [Zie: voorwaardelijke
verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie; bedrijfs
combinaties [member]]

X duration cre Stijging als gevolg van aan
passingen die voortvloeien
dit
uit het verstrijken van de
tijd, voorwaardelijke ver
plichtingen opgenomen in
een bedrijfscombinatie

IncreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassage
OfTimeContingentLiabili
tiesRecognisedInBusiness
Combination

ifrs-full

IFRS

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële informatieverschaffing:
waarde van verplichtingen als gevolg van een verandering in 13 93 h ii
een of meer niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van
redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen.

X duration cre Stijging van de waardering
dit
tegen reële waarde als ge
volg van een verandering
in een of meer niet-waar
neembare inputs ter weer
spiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve ver
onderstellingen, verplichtin
gen

IncreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsLiabilities

IFRS

IFRS

ifrs-full

Referenties

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële informatieverschaffing:
waarde van activa als gevolg van een verandering in een of 13 93 h ii
meer niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van redelij
kerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen.

Documentatielabel

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële informatieverschaffing:
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit als 13 93 h ii
gevolg van een verandering in een of meer niet-waarneembare
inputs ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alterna
tieve veronderstellingen. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van
een entiteit [member]]

X duration cre Stijging van de waardering
dit
tegen reële waarde als ge
volg van een verandering
in een of meer niet-waar
neembare inputs ter weer
spiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve ver
onderstellingen,
eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit

IncreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnEqui
tyInstruments

ifrs-full

Label

X duration debit Stijging van de waardering
tegen reële waarde als ge
volg van een verandering
in een of meer niet-waar
neembare inputs ter weer
spiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve ver
onderstellingen, activa

Elementtype en at
tributen

IncreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/533

IncreaseThroughNewLease
sLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

IncreaseThroughOriginatio X duration cre Stijging als gevolg van crea
nOrPurchaseExposureTo
dit
tie of verwerving, blootstel
CreditRiskOnLoanCommit
ling aan kredietrisico bij le
ningtoezeggingen en finan
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts
ciële-garantiecontracten

ifrs-full

ifrs-full

De stijging van blootstelling aan kredietrisico bij leningtoezeg
gingen en financiële-garantiecontracten resulterend uit creatie
of verwerving. [Zie: blootstelling aan kredietrisico bij lening
toezeggingen en financiële-garantiecontracten]

voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35I a - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35H - ingangs
datum 1.1.2018

voorbeeld: IAS 7 A Kas
stroomoverzicht voor een en
titeit die geen financiële in
stelling is, voorbeeld: IAS 7
44B

De stijging van uitgestelde creditrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
prijsregulering resulterend uit posten overgenomen in een be
drijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; uit
gestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering]

IncreaseThroughItemsAssu X duration cre Stijging als gevolg van pos
medInBusinessCombinati
dit
ten overgenomen in een be
drijfscombinatie, uitgestelde
onRegulatoryDeferralAc
creditrekeningen in verband
countCreditBalances
met prijsregulering

ifrs-full

NL

X duration cre Stijging als gevolg van De stijging van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende ver
dit
nieuwe
leaseovereenkom plichtingen resulterend uit nieuwe leaseovereenkomsten. [Zie:
sten, uit financieringsactivi uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen]
teiten voortvloeiende ver
plichtingen

De stijging van uitgestelde debetrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
prijsregulering resulterend uit posten verworven in een bedrijfs
combinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; uitgestelde de
betrekeningen in verband met prijsregulering]

X duration debit Stijging als gevolg van pos
ten verworven in een be
drijfscombinatie, uitgestelde
debetrekeningen in verband
met prijsregulering

Referenties

IncreaseThroughItemsAc
quiredInBusinessCombina
tionRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Stijging als gevolg van be De stijging van contractverplichtingen resulterend uit bedrijfs voorbeeld: IFRS 15 118 a dit
drijfscombinaties, contract combinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; contractver ingangsdatum 1.1.2018
verplichtingen
plichtingen]

Elementtype en at
tributen

IncreaseThroughBusiness
CombinationsContractLia
bilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/534
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

text

text

text

IndicationOfOtherForm
sOfGovernmentAssistance
WithDirectBenefitsForEnti
ty

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsContingentLiabi
lities

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsContingentLiabi
litiesInBusinessCombinati
on

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

ifrs-full

Het verschil voor gewijzigde op aandelen gebaseerde betalings informatieverschaffing:
overeenkomsten tussen de reële waarde van het gewijzigde 2 47 c ii
eigenvermogensinstrument en die van het oorspronkelijke ei
genvermogensinstrument, allebei geschat op de datum van de
wijziging. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereenkom
sten [member]]

Indicatie van onzekerheden
van bedrag of tijdstip van
uitstromen, voorwaardelijke
verplichtingen in bedrijfs
combinatie

Indicatie van onzekerheden
van bedrag of tijdstip van
uitstromen, voorwaardelijke
verplichtingen

Indicatie van andere vormen
van overheidssteun waarbij
de entiteit rechtstreeks baat
heeft gehad

De beschrijving van een indicatie van de onzekerheden die
betrekking hebben op het bedrag van of op het tijdstip waarop
enige uitstroom van economische voordelen voor voorwaarde
lijke verplichtingen zal plaatsvinden voor voorwaardelijke ver
plichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voor
waardelijke verplichtingen [member]; bedrijfscombinaties
[member]]

IAS

IAS

informatieverschaffing: IFRS
3 B67 c, informatieverschaf
fing: IFRS 3 B64 j, informa
tieverschaffing: IFRS 3 B64 j i

De beschrijving van een indicatie van de onzekerheden die informatieverschaffing:
betrekking hebben op het bedrag van of op het tijdstip waarop 37 86 b
enige uitstroom van economische voordelen voor voorwaarde
lijke verplichtingen zal plaatsvinden. [Zie: voorwaardelijke ver
plichtingen [member]]

De beschrijving van een indicatie van andere vormen van over informatieverschaffing:
heidssteun waarbij de entiteit rechtstreeks baat heeft gehad, die 20 39 b
geen in de jaarrekening opgenomen overheidssubsidies zijn.
[Zie: overheidssubsidies]

NL

Indicatie van de frequentie De beschrijving van een indicatie van de frequentie waarmee de informatieverschaffing: IFRS
waarmee afdekkingsrelaties afdekkingsrelaties worden beëindigd en vernieuwd.
7 23C b iii - ingangsdatum
1.1.2018
worden beëindigd en ver
nieuwd

Toegekende incrementele re
ële waarde, gewijzigde op
aandelen gebaseerde beta
lingsovereenkomsten

text

X duration

IndicationOfHowFrequent
lyHedgingRelationshipsA
reDiscontinuedAndRestar
ted

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

IncrementalFairValueGran
tedModifiedSharebasedPay
mentArrangements

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

IncreaseThroughOriginatio X duration debit Stijging door creatie of ver De stijging van financiële activa resulterend uit creatie of ver voorbeeld: IFRS 7 IG20B werving. [Zie: financiële activa]
ingangsdatum
1.1.2018,
nOrPurchaseFinancialAs
werving, financiële activa
sets
voorbeeld: IFRS 7 35I a - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35H - ingangs
datum 1.1.2018

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/535

Referenties

Kasstroomgenererende een Dit lid geeft de kleinste identificeerbare groep activa aan die informatieverschaffing:
heden [member]
kasinstromen genereert die in ruime mate onafhankelijk zijn 36 134
van de kasinstromen uit andere activa of groepen van activa.

Niet individueel significante Dit lid geeft niet individueel significante partijen bij de trans informatieverschaffing:
actie aan die niet de entiteit zijn.
7 B52
tegenpartijen [member]

member

axis

member

member

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsMember

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesAxis

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesMember

IndividuallyInsignificant
CounterpartiesMember

InflowsOfCashFromInves
tingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

beleg De kasinstroom uit beleggingsactiviteiten.

gebruikelijke werkwijze: IAS
7 16

IFRS

IAS

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Kasinstromen uit
gingsactiviteiten

Kasstroomgenererende een De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
heden [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 36 134
tabel vervolledigen.

IAS

IAS

IAS
NL

Individuele activa of kas Dit lid geeft individuele activa of kasstroomgenererende een informatieverschaffing:
36 130
stroomgenererende
een heden aan. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]]
heden [member]

Individuele activa of kas De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
stroomgenererende
een of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 36 130
heden [axis]
tabel vervolledigen.

axis

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsAxis

De beschrijving van een indicatie van de onzekerheden die informatieverschaffing:
betrekking hebben op het bedrag of het tijdstip van uitstromen 37 85 b
van economische voordelen voor andere voorzieningen. [Zie:
andere voorzieningen]

Documentatielabel

ifrs-full

Indicatie van onzekerheden
van bedrag of tijdstip van
uitstromen, andere voorzie
ningen

Label

text

Elementtype en at
tributen

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsOtherProvisions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/536
29.5.2019

InformationAboutContin
text
gentLiabilitiesThatDisclosu
reIsNotPracticable

InformationAboutCredit
QualityOfNeitherPastDue
NorImpairedFinancialAs
sets

InformationAboutEntitys
DefinitionsOfDefault

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Informatie over het feit dat de informatieverschaffing over informatieverschaffing:
eventuele activa die voortvloeien uit gebeurtenissen in het ver 37 91
leden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het
al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige
gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle
heeft, niet praktisch haalbaar is.

IAS

IAS

Informatie over kredietkwa
liteit van financiële activa
die noch vervallen zijn,
noch een waardeverminde
ring hebben ondergaan [text
block]

Informatie over de definities Informatie over de definities van wanbetaling van een entiteit, informatieverschaffing: IFRS
van wanbetaling van een en met inbegrip van de redenen voor de keuze van die definities. 7 35F b - ingangsdatum
titeit
1.1.2018

text block

text

De informatieverschaffing over de kredietkwaliteit van financi informatieverschaffing: IFRS
ële activa die noch vervallen zijn (een tegenpartij is in gebreke 7 36 c - vervaldatum
gebleven met het verrichten van een betaling toen deze con 1.1.2018
tractueel betaalbaar was), noch een waardevermindering heb
ben ondergaan. [Zie: financiële activa]

Informatie over voorwaarde Informatie over het feit dat de informatieverschaffing over informatieverschaffing:
lijke verplichtingen waar voorwaardelijke verplichtingen niet praktisch haalbaar is. [Zie: 37 91
voor informatieverschaffing voorwaardelijke verplichtingen [member]]
niet praktisch haalbaar is

Informatie over voorwaarde
lijke activa waarvoor infor
matieverschaffing niet prak
tisch haalbaar is

NL

text

InformationAboutContin
gentAssetsThatDisclosu
reIsNotPracticable

ifrs-full

Informatie over gevolgen in Informatie over de gevolgen indien niet aan van buitenaf opge informatieverschaffing: IAS 1
dien niet aan van buitenaf legde kapitaalvereisten wordt voldaan. [Zie: kapitaalvereisten 135 e
opgelegde kapitaalvereisten [member]]
wordt voldaan

text

InformationAboutConse
quencesOfNoncompliance
WithExternallyImposedCa
pitalRequirements

ifrs-full

Referenties

Informatieverschaffing over de als onderpand aangehouden ze informatieverschaffing: IFRS
kerheden en andere vormen van kredietbescherming (bijvoor 7 35K c - ingangsdatum
beeld kwantificering van de mate waarin zekerheden en andere 1.1.2018
vormen van kredietbescherming het kredietrisico beperken)
voor financiële activa die op de verslagdatum door een ver
minderde kredietwaardigheid worden gekenmerkt.

Documentatielabel

Informatie over als onder
pand aangehouden zekerhe
den en andere kredietbe
scherming voor financiële
activa met verminderde kre
dietwaardigheid [text block]

Label

text block

Elementtype en at
tributen

InformationAboutCollate
ralHeldAsSecurityAndO
therCreditEnhancements
ForCreditimpairedFinancia
lAssetsExplanatory

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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InformationAboutGroup
text
sOrPortfoliosOfFinancialIn
strumentsWithParticularFe
aturesThatCouldAffectLar
gePortionOfThatGroup

ifrs-full

InformationAboutHowDe
signatedRiskComponen
tRelatesToHedgedItemInIt
sEntiretyExplanatory

InformationAboutHowEn text block
tityDeterminedRiskCompo
nentDesignatedAsHedgedI
temExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

IFRS

Informatie over groepen of portefeuilles van financiële instru informatieverschaffing: IFRS
menten met bijzondere eigenschappen die op een groot deel 7 B8H - ingangsdatum
van die groep van invloed kunnen zijn, zoals een geconcen 1.1.2018
treerde blootstelling aan bijzondere risico's.

Informatie over blootstellingen aan marktrisico die voort informatieverschaffing:
vloeien uit in een basisverzekeringscontract besloten derivaten 4 39 e
indien de verzekeraar de in het contract besloten derivaten niet
tegen reële waarde hoeft te waarderen, en dit ook niet doet.
[Zie: derivaten [member]; marktrisico [member]; gewaardeerd
tegen reële waarde [member]]

Informatie over de wijze
waarop de entiteit de risico
component heeft bepaald
die als afgedekte post is aan
gewezen [text block]

De informatieverschaffing over de wijze waarop de entiteit de informatieverschaffing: IFRS
risicocomponent heeft bepaald die als afgedekte post is aange 7 22C a - ingangsdatum
wezen (met inbegrip van een beschrijving van de aard van de 1.1.2018
relatie tussen de risicocomponent en de post als geheel). [Zie:
afgedekte posten [member]]

Informatie over de wijze De informatieverschaffing over de wijze waarop de aangewezen informatieverschaffing: IFRS
waarop de aangewezen risi risicocomponent verband houdt met de afgedekte post in zijn 7 22C b - ingangsdatum
cocomponent
verband geheel. [Zie: afgedekte posten [member]]
1.1.2018
houdt met de afgedekte
post in zijn geheel [text
block]

Informatie over groepen of
portefeuilles van financiële
instrumenten met bijzon
dere eigenschappen die op
een groot deel van die groep
van invloed kunnen zijn

Informatie over blootstellin
gen aan marktrisico die
voortvloeien uit in een ba
sisverzekeringscontract be
sloten derivaten

Informatie over blootstelling Informatie over de blootstelling van de lessee die voortvloeit voorbeeld: IFRS 16 59 b iv die voortvloeit uit leaseover uit leaseovereenkomsten die nog niet zijn begonnen maar ingangsdatum 1.1.2019
eenkomsten die nog niet waartoe de lessee zich heeft verbonden.
zijn begonnen maar waartoe
de lessee zich heeft verbon
den

Label

NL

text block

InformationAboutExposu text
resToMarketRiskArising
FromEmbeddedDerivatives
ContainedInHostInsurance
Contract

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

InformationAboutExposu text
reArisingFromLeasesNotY
etCommencedToWhichLes
seeIsCommitted

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/538
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

InformationAboutHowFair text
ValueWasMeasuredShare
OptionsGranted

InformationAboutHowFair text
WasDeterminedIfNotOnBa
sisOfObservableMarketO
therEquityInstruments
Granted

text

text

InformationAboutHowLes
sorManagesRiskAssociated
WithRightsItRetainsInUn
derlyingAssets

InformationAboutHow
MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructure
dEntitiesIsDetermined

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IFRS

IFRS

Informatie over de wijze Informatie over de wijze waarop de reële waarde van toege informatieverschaffing:
waarop de reële waarde is kende aandelenopties is bepaald.
2 47 a
bepaald, toegekende aan
delenopties

Informatie over de wijze waarop de reële waarde is bepaald informatieverschaffing:
voor andere toegekende eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. 2 47 b i
andere dan aandelenopties) indien deze niet op basis van een
waarneembare marktprijs is bepaald.

Informatie over de wijze
waarop de maximumbloot
stelling aan verlies uit
hoofde van belangen in ge
structureerde entiteiten is
bepaald

Informatie over de wijze waarop het bedrag dat het best de informatieverschaffing:
maximale blootstelling van de entiteit aan verlies uit hoofde 12 29 c
van haar belangen in gestructureerde entiteiten weergeeft, is
bepaald. [Zie: maximale blootstelling aan verlies uit hoofde
van belangen in gestructureerde entiteiten]

IFRS

Informatie over de wijze Informatie over de wijze waarop de lessor het risico beheert informatieverschaffing: IFRS
waarop de lessor het risico dat verbonden is aan de rechten die hij eventueel op de onder 16 92 b - ingangsdatum
beheert dat verbonden is liggende activa behoudt.
1.1.2019
aan rechten die hij eventueel
op de onderliggende activa
behoudt

NL

Informatie over de wijze
waarop de reële waarde is
bepaald indien niet op basis
van waarneembare markt,
andere toegekende eigenver
mogensinstrumenten

IFRS

Informatie over de wijze waarop de verwachte kasuitstroom bij informatieverschaffing: IAS 1
de inkoop of terugkoop van puttable financiële instrumenten 136A d
geclassificeerd als eigen vermogen is bepaald. [Zie: verwachte
kasuitstroom bij inkoop of terugkoop van puttable financiële
instrumenten]

Documentatielabel

Informatie over de wijze waarop de verwachte volatiliteit ge informatieverschaffing:
bruikt voor toegekende aandelenopties is bepaald, met inbegrip 2 47 a ii
van een verklaring van de mate waarin de verwachte volatiliteit
is gebaseerd op de historische volatiliteit.

Informatie over de wijze
waarop de verwachte volati
liteit is bepaald, toegekende
aandelenopties

text

InformationAboutHowEx
pectedVolatilityWasDeter
minedShareOptionsGran
ted

ifrs-full

Informatie over de wijze
waarop de verwachte kasuit
stroom bij inkoop of terug
koop is bepaald

Label

text

Elementtype en at
tributen

InformationAboutHowEx
pectedCashOutflowOnRe
demptionOrRepurchase
WasDetermined

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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L 143/539

text

InformationAboutLessees
ExposureArisingFromResi
dualValueGuarantees

InformationAboutLessees text
ExposureArisingFromVaria
bleLeasePayments

text

InformationAboutLessees
ExposureArisingFromEx
tensionOptionsAndTermi
nationOptions

InformationAboutMajor
Customers

InformationAboutMarket
ForFinancialInstruments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

Informatie over de markt Informatie over de markt voor financiële instrumenten waar informatieverschaffing:
voor financiële instrumenten voor informatieverschaffing over de reële waarde niet is vereist. 7 30 c
[Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

IFRS

IFRS

Informatie over de blootstelling van de lessee die voortvloeit voorbeeld: IFRS 16 59 b i uit variabele leasebetalingen. Variabele leasebetalingen zijn het ingangsdatum 1.1.2019
gedeelte van de door een lessee aan een lessor verrichte beta
lingen voor het gebruiksrecht van een onderliggend actief ge
durende de leaseperiode, dat varieert als gevolg van verande
ringen in feiten of omstandigheden die na de aanvangsdatum
optreden en die niet met het verstrijken van de tijd verband
houden.

Informatie over de blootstelling van de lessee die voortvloeit voorbeeld: IFRS 16 59 b iii uit restwaardegaranties. Restwaardegarantie is een door een niet ingangsdatum 1.1.2019
met een lessor verbonden partij aan de lessor verleende ga
rantie dat de waarde (of een gedeelte van de waarde) van een
onderliggend actief aan het einde van een leaseovereenkomst
ten minste gelijk zal zijn aan een gespecificeerd bedrag.

Informatie over belangrijke Informatie over de belangrijke cliënten van de entiteit en de informatieverschaffing:
cliënten
mate waarin de entiteit hiervan afhankelijk is.
8 34

Informatie over de blootstel
ling van de lessee die voort
vloeit uit variabele leasebeta
lingen

Informatie over de blootstel
ling van de lessee die voort
vloeit uit restwaardegaran
ties

Publicatieblad van de Europese Unie

text

Referenties

Informatie over de wijze waarop het bedrag van de maximale informatieverschaffing:
blootstelling van de entiteit aan verlies wegens haar aanhou 7 42E c
dende betrokkenheid bij niet langer opgenomen financiële ac
tiva is bepaald. [Zie: maximale blootstelling aan verlies wegens
aanhoudende betrokkenheid; financiële activa]

Documentatielabel

Informatie over de blootstel Informatie over de blootstelling van de lessee die voortvloeit voorbeeld: IFRS 16 59 b ii ling van de lessee die voort uit verlengingsopties en beëindigingsopties.
ingangsdatum 1.1.2019
vloeit uit verlengingsopties
en beëindigingsopties

Informatie over de wijze
waarop de maximumbloot
stelling aan verlies wegens
aanhoudende betrokkenheid
is bepaald

Label

NL

text

text

Elementtype en at
tributen

InformationAboutHow
MaximumExposureToLos
sIsDetermined

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/540
29.5.2019

text

text block

text

InformationAboutRelati
onshipBetweenDisclosure
OfDisaggregatedRevenue
FromContractsWithCusto
mersAndRevenueInforma
tionForReportableSeg
mentsExplanatory

InformationAboutRestricti
onsOrCovenantsImposed
ByLeasesOnLessee

ifrs-full

ifrs-full

De informatieverschaffing over de relatie tussen de informatie informatieverschaffing: IFRS
verschaffing over opgesplitste opbrengsten uit contracten met 15 115 - ingangsdatum
klanten en informatie over opbrengsten voor rapporteerbare 1.1.2018
segmenten. [Zie: te rapporteren segmenten [member]; opbreng
sten uit hoofde van contracten met klanten]

Informatie over restricties of Informatie over de restricties of clausules aan de lessee opge voorbeeld: IFRS 16 59 c clausules aan de lessee opge legd door leaseovereenkomsten.
ingangsdatum 1.1.2019
legd door leaseovereenkom
sten

Informatie over de relatie
tussen informatieverschaf
fing over opgesplitste op
brengsten uit contracten
met klanten en informatie
over opbrengsten voor rap
porteerbare segmenten [text
block]

NL

Informatie over de moge Informatie over de mogelijke blootstelling van de lessee aan voorbeeld: IFRS 16 59 b - in
lijke blootstelling aan toe toekomstige kasuitstromen die niet zijn weergegeven in de gangsdatum 1.1.2019
komstige kasuitstromen die waardering van de leaseverplichting. [Zie: leaseverplichtingen]
niet zijn weergegeven in de
waardering van leasever
plichting

Informatie over doelstellingen, beleid en procedures van de informatieverschaffing: IAS 1
entiteit op het gebied van het beheer van haar verplichting 136A b
om puttable financiële instrumenten geclassificeerd als eigen
vermogensinstrumenten terug te kopen of in te kopen wanneer
de houders van de instrumenten dit verlangen, met inbegrip
van eventuele wijzigingen ten opzichte van de voorgaande
periode. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

InformationAboutPotentia
lExposureToFutureCas
hOutflowsNotReflectedIn
MeasurementOfLeaseLiabi
lity

ifrs-full

ifrs-full

InformationAboutNature
OfLessorsLeasingActivities

ifrs-full

Informatie over doelstellin
gen, beleid en procedures
op het gebied van het be
heer van de verplichting
van de entiteit om puttable
financiële instrumenten te
rug te kopen of in te kopen

InformationAboutNature
OfLesseesLeasingActivities

ifrs-full

text

Referenties

InformationAboutObjecti
vesPoliciesAndProcesses
ForManagingEntitysObliga
tionToRepurchaseOrRe
deemPuttableFinancialIn
struments

Documentatielabel

Informatie over de aard van Informatie over de aard van de leaseactiviteiten van de lessor. informatieverschaffing: IFRS
de leaseactiviteiten van de
16 92 a - ingangsdatum
lessor
1.1.2019

Label

text

Elementtype en at
tributen

Informatie over de aard van Informatie over de aard van de leaseactiviteiten van de lessee. voorbeeld: IFRS 16 59 a - in
de leaseactiviteiten van de
gangsdatum 1.1.2019
lessee

Elementnaam/rol URI

text

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/541

text

InformationAboutSaleAnd
LeasebackTransactions

InformationAboutSignifi
text
cantJudgementsAndAs
sumptionsMadeInDetermi
ningThatEntityIsInvestmen
tEntity

InformationAboutUltima
teRiskManagementStrate
gyInRelationToHedgingRe
lationshipsThatEntityFre
quentlyResets

InformationAboutWhethe
rAndHowEntityIntendsTo
DisposeOfFinancialInstru
ments

InformationHowFairValue
WasMeasuredOtherEquity
InstrumentsGranted

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

text

Documentatielabel

Referenties

Informatie over de wijze
waarop reële waarde is be
paald, toegekende andere ei
genvermogensinstrumenten

Informatie over het feit of
en de wijze waarop de enti
teit verwacht financiële in
strumenten te vervreemden

IFRS

IFRS

Informatie over het feit of en de wijze waarop de entiteit ver informatieverschaffing:
wacht financiële instrumenten te vervreemden waarvoor infor 7 30 d
matieverschaffing over de reële waarde niet is vereist. [Zie:
financiële instrumenten, klasse [member]]

Informatie over de wijze waarop de gewogen gemiddelde reële informatieverschaffing:
waarde is bepaald op de waarderingsdatum van andere toege 2 47 b
kende eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aan
delenopties).

Informatie over de uiteinde Informatie over de uiteindelijke risicobeheerstrategie met be informatieverschaffing: IFRS
lijke
risicobeheerstrategie trekking tot afdekkingsrelaties die de entiteit vaak opnieuw 7 23C b i - ingangsdatum
met betrekking tot afdek vaststelt.
1.1.2018
kingsrelaties die de entiteit
vaak opnieuw vaststelt

IFRS

voorbeeld: IFRS 16 59 d ingangsdatum 1.1.2019

Informatie over significante Informatie over significante oordelen en veronderstellingen bij informatieverschaffing:
oordelen en veronderstellin de bepaling dat de entiteit een beleggingsentiteit is. [Zie: in 12 9A
gen bij de bepaling dat de formatieverschaffing over beleggingsentiteiten [text block]]
entiteit een beleggingsenti
teit is

Informatie over „sale and Informatie over de „sale and leaseback”-transacties.
leaseback”-transacties

Informatie over de risicobe Informatie over de risicobeheerstrategie voor de rechten die de informatieverschaffing: IFRS
heerstrategie voor rechten lessor op onderliggende activa behoudt, met inbegrip van de 16 92 b - ingangsdatum
die de lessor op onderlig middelen waarmee de lessor dat risico vermindert.
1.1.2019
gende activa behoudt

Label

NL

text

text

Elementtype en at
tributen

InformationAboutRiskMa
nagementStrategyFor
RightsThatLessorRetainsI
nUnderlyingAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/542
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InformationOnHowInstru
mentsWereGroupedIfEx
pectedCreditLossesWere
MeasuredOnCollectiveBasis

ifrs-full

Informatie over de wijze waarop de toegekende incrementele informatieverschaffing:
reële waarde is bepaald voor gewijzigde op aandelen geba 2 47 c iii
seerde betalingsovereenkomsten. [Zie: toegekende incrementele
reële waarde, gewijzigde op aandelen gebaseerde betalingsover
eenkomsten; op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten
[member]]

IFRS

Informatie over de wijze waarop een entiteit heeft bepaald of informatieverschaffing: IFRS
het aan financiële instrumenten verbonden kredietrisico sinds 7 35F a - ingangsdatum
de eerste opname significant is gestegen, met vermelding of en 1.1.2018
in welk opzicht: a) financiële instrumenten worden geacht een
laag kredietrisico te vertonen; en b) het vermoeden dat het
kredietrisico sinds de eerste opname significant is gestegen
wanneer financiële activa meer dan 30 dagen achterstallig zijn,
is weerlegd. [Zie: kredietrisico [member]]

Informatie over de wijze Informatie over de wijze waarop de instrumenten zouden zijn informatieverschaffing: IFRS
waarop de instrumenten gegroepeerd indien de te verwachten kredietverliezen op col 7 35F c - ingangsdatum
zouden zijn gegroepeerd in lectieve basis werden gewaardeerd.
1.1.2018
dien de te verwachten kre
dietverliezen op collectieve
basis werden gewaardeerd

InformationOnHowIncre
mentalFairValueGranted
WasMeasuredModifiedSha
rebasedPaymentArrange
ments

ifrs-full

Informatie over de wijze
waarop een entiteit heeft be
paald of het aan financiële
instrumenten
verbonden
kredietrisico sinds eerste op
name significant is gestegen

Informatie over de wijze Informatie over de wijze waarop een entiteit heeft bepaald dat informatieverschaffing: IFRS
waarop een entiteit heeft be er sprake is van financiële activa met verminderde kredietwaar 7 35F d - ingangsdatum
paald dat er sprake is van digheid.
1.1.2018
financiële activa met ver
minderde
kredietwaardig
heid

text

text

InformationOnHowEntity
DeterminedWhetherCredi
tRiskOfFinancialInstru
mentsHasIncreasedSignifi
cantlySinceInitialRecogniti
on

ifrs-full

Referenties

Informatie over de wijze
waarop de toegekende incre
mentele reële waarde is be
paald, gewijzigde op aan
delen gebaseerde betalings
overeenkomsten

text

InformationOnHowEntity
DeterminedThatFinancia
lAssetsAreCreditimpaired
FinancialAssets

ifrs-full

Documentatielabel

Informatie over het afschrij Informatie over het afschrijvingsbeleid van een entiteit, met informatieverschaffing: IFRS
vingsbeleid van een entiteit inbegrip van de aanwijzingen dat er redelijkerwijs geen realisa 7 35F e - ingangsdatum
tie te verwachten is, en informatie over het beleid inzake 1.1.2018
financiële activa die zijn afgeschreven, maar waarvoor nog
steeds uitwinningsactiviteiten aan de gang zijn.

Label

NL

text

text

Elementtype en at
tributen

InformationOnEntitysWri
teoffPolicy

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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text

text

InformationWhetherAnd
HowExpectedDividends
WereIncorporatedIntoMea
surementOfFairValueOthe
rEquityInstrumentsGranted

InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIn
corporatedIntoMeasure
mentOfFairValueOtherE
quityInstrumentsGranted

InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIn
corporatedIntoMeasure
mentOfFairValueShareOp
tionsGranted

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Informatie over het feit of
en de wijze waarop andere
kenmerken in de waardering
van de reële waarde zijn ver
werkt, toegekende aandelen
opties

Informatie over het feit of
en de wijze waarop andere
kenmerken in de waardering
van de reële waarde zijn ver
werkt, andere toegekende ei
genvermogensinstrumenten

Informatie over het feit of
en de wijze waarop ver
wachte dividenden in de
waardering van de reële
waarde zijn verwerkt, andere
toegekende eigenvermogens
instrumenten

Informatie over de wijze
waarop de vereisten voor
de herziening van contractu
ele kasstromen van financi
ële activa zijn toegepast

Label

Referenties

IFRS

IFRS

Informatie over het feit of en de wijze waarop andere kenmer informatieverschaffing:
ken van optietoekenning (zoals een marktgerelateerde voor 2 47 a iii
waarde) zijn verwerkt in de waardering van de reële waarde
van toegekende opties.

IFRS

Informatie over het feit of en de wijze waarop andere kenmer informatieverschaffing:
ken van andere toegekende eigenvermogensinstrumenten 2 47 b iii
(d.w.z. andere dan aandelenopties) in de waardering van de
reële waarde van deze eigenvermogensinstrumenten zijn ver
werkt.

Informatie over het feit of en de wijze waarop verwachte di informatieverschaffing:
videnden in de waardering van de reële waarde voor andere 2 47 b ii
toegekende eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan
aandelenopties) zijn verwerkt.

Informatie over de wijze waarop de vereisten voor de herzie informatieverschaffing: IFRS
ning van contractuele kasstromen van financiële activa zijn 7 35F f - ingangsdatum
toegepast, met inbegrip van de wijze waarop een entiteit: a) 1.1.2018
bepaalt of het kredietrisico verbonden aan een financieel actief
dat is herzien toen de voorziening voor verliezen werd gewaar
deerd op een bedrag dat gelijk was aan de tijdens de looptijd te
verwachten kredietverliezen, zodanig is verbeterd dat de voor
ziening voor verliezen wordt geherwaardeerd op een bedrag
dat gelijk is aan de binnen twaalf maanden te verwachten
kredietverliezen; en b) nagaat in hoeverre de voorziening
voor verliezen op financiële activa die aan de criteria onder
a) voldoen, wordt geherwaardeerd op een bedrag dat gelijk is
aan tijdens de looptijd te verwachten kredietverliezen.

Documentatielabel

NL

text

text

Elementtype en at
tributen

InformationOnHowRequi
rementsForModificationOf
ContractualCashFlowsOfFi
nancialAssetsHaveBeen
Applied

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/544
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29.5.2019

member

X duration debit Verzekeringskosten

InitiallyAppliedIFRSsMem
ber

InsuranceContractsMember

InsuranceExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Referenties

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit de afgesloten ver gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
zekering.

Types verzekeringscontrac Dit lid geeft contracten aan op grond waarvan een partij (de gebruikelijke werkwijze: IFRS
verzekeraar) een aanzienlijk verzekeringsrisico accepteert van 4 Informatieverschaffing
ten [member]
een andere partij (de polishouder) door overeen te komen de
polishouder te vergoeden indien een bepaalde onzekere toe
komstige gebeurtenis (de verzekerde gebeurtenis) nadelige ge
volgen heeft voor de polishouder. Dit vertegenwoordigt tevens
de standaardwaarde voor de as „Types verzekeringscontracten”
indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Voor het eerst toegepaste Dit lid geeft de IFRS aan die voor het eerst door de entiteit zijn informatieverschaffing: IAS 8
IFRS [member]
toegepast. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde 28
voor de as „Voor het eerst toegepaste IFRS” indien er geen
ander lid wordt gebruikt. [Zie: IFRS [member]]

Voor het eerst toegepaste De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 8
IFRS [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 28
tabel vervolledigen.

Informatie over het feit of de realiseerbare waarde van een informatieverschaffing:
actief (kasstroomgenererende eenheid) de reële waarde is min 36 130 e
vervreemdingskosten of bedrijfswaarde. [Zie: kasstroomgenere
rende eenheden [member]]

NL

axis

InitiallyAppliedIFRSsAxis

ifrs-full

Informatie over het feit of
de realiseerbare waarde van
een actief de reële waarde is
min vervreemdingskosten of
bedrijfswaarde

text

InformationWhetherReco
verableAmountOfAssetIs
FairValueLessCostsToSel
lOrValueInUse

ifrs-full

Documentatielabel

Informatie over het feit of Informatie over het feit of de entiteit heeft voldaan aan van informatieverschaffing: IAS 1
de entiteit heeft voldaan buitenaf opgelegde kapitaalvereisten waaraan zij is onderwor 135 d
aan eventuele van buitenaf pen. [Zie: kapitaalvereisten [member]]
opgelegde kapitaalvereisten

Label

text

Elementtype en at
tributen

InformationWhetherEntity
CompliedWithAnyExter
nallyImposedCapitalRequi
rements

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/545

X instant debit

X instant debit

IntangibleAssetsAcquired
ByWayOfGovernment
GrantAtFairValue

IntangibleAssetsAndGood
will

IntangibleAssetsAndGood
willAbstract

IntangibleAssetsAndGood
willMember

IntangibleAssetsMaterial
ToEntity

IntangibleAssetsMaterial
ToEntityAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

De oorspronkelijke reële waarde van immateriële activa ver informatieverschaffing:
worven via overheidssubsidies. [Zie: gewaardeerd tegen reële 38 122 c i
waarde [member]; overheidssubsidies; andere immateriële ac
tiva dan goodwill]

IAS

IAS

IFRS

Immateriële activa van ma De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
terieel belang voor de enti of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 38 122 b
teit [axis]
tabel vervolledigen.

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

axis

Immateriële activa van ma Het bedrag aan immateriële activa die van materieel belang zijn informatieverschaffing:
terieel belang voor de enti voor de jaarrekening van de entiteit. [Zie: andere immateriële 38 122 b
teit
activa dan goodwill]

X instant debit

IAS

Immateriële activa en good Dit lid geeft immateriële activa en goodwill aan. Dit vertegen gebruikelijke werkwijze: IAS
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Klassen van 38 118
will [member]
immateriële activa en goodwill” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: goodwill; andere immateriële activa dan good
will]

Immateriële activa en good
will [abstract]

Immateriële activa en good Het bedrag aan immateriële activa en goodwill aangehouden gebruikelijke werkwijze: IAS
door de entiteit. [Zie: goodwill; andere immateriële activa dan 1 55
will
goodwill]

Immateriële activa verwor
ven via een overheidssubsi
die, oorspronkelijk opge
nomen reële waarde

Immateriële activa verwor Het bedrag aan immateriële activa verworven via overheids informatieverschaffing:
ven via een overheidssubsi subsidies. [Zie: overheidssubsidies; andere immateriële activa 38 122 c ii
die
dan goodwill]

Reële waarde van immateri Het bedrag aan immateriële activa waarvoor de reële waarde informatieverschaffing:
ële activa gebruikt als ver was gebruikt als veronderstelde kostprijs in het IFRS-openings 1 30
onderstelde kostprijs
overzicht van de financiële positie. [Zie: andere immateriële
activa dan goodwill]

Label

NL

member

X instant debit

IntangibleAssetsAcquired
ByWayOfGovernment
Grant

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

IntangibleAssetFairValueU
sedAsDeemedCost

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/546
29.5.2019

andere immateriële activa
dan goodwill [abstract]

andere immateriële activa
dan goodwill, geherwaar
deerde activa, gewaardeerd
tegen kostprijs

X instant debit

X instant debit

member

X instant credit

IntangibleAssetsOther
ThanGoodwillAbstract

IntangibleAssetsOther
ThanGoodwillCarrying
AmountAtCostOfRevalue
dAssets

IntangibleAssetsOther
ThanGoodwillCarrying
AmountOfRevaluedAssets

IntangibleAssetsOther
ThanGoodwillMember

IntangibleAssetsOther
ThanGoodwillRevaluati
onSurplus

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IAS

IAS

informatieverschaffing: IAS
17 31 a - vervaldatum
1.1.2019, voorbeeld: IAS 36
127, informatieverschaffing:
IAS 38 118, voorbeeld: IFRS
16 53 - ingangsdatum
1.1.2019

IAS
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andere immateriële activa Het bedrag aan herwaarderingsreserves dat betrekking heeft op informatieverschaffing:
dan goodwill, herwaarde andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: andere immate 38 124 b
ringsreserves
riële activa dan goodwill; herwaarderingsreserves]

andere immateriële activa Dit lid geeft immateriële activa aan die geen goodwill zijn. Dit
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Klas
dan goodwill [member]
sen van andere immateriële activa dan goodwill” indien er geen
ander lid wordt gebruikt. [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill]

andere immateriële activa Het bedrag aan andere immateriële activa dan goodwill die informatieverschaffing:
dan goodwill, geherwaar administratief werden verwerkt tegen geherwaardeerde bedra 38 124 a ii
deerde activa
gen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

IAS

NL

Het bedrag aan andere immateriële activa dan goodwill die informatieverschaffing:
zouden zijn opgenomen als de geherwaardeerde immateriële 38 124 a iii
activa na opname waren gewaardeerd volgens het kostprijs
model. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

andere immateriële activa Het bedrag aan niet-monetaire identificeerbare activa zonder informatieverschaffing: IAS 1
dan goodwill
materiële substantie. Dit bedrag bevat geen goodwill. [Zie: 54 c, informatieverschaffing:
Goodwill]
IAS 38 118 e

X instant debit

IntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

ifrs-full

Documentatielabel

Immateriële activa van ma Dit lid geeft immateriële activa van materieel belang voor de informatieverschaffing:
terieel belang voor de enti entiteit aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde 38 122 b
teit [member]
voor de as „Immateriële activa van materieel belang voor en
titeit” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: immateriële
activa van materieel belang voor entiteit]

Label

member

Elementtype en at
tributen

IntangibleAssetsMaterial
ToEntityMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/547

Immateriële activa in ont Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die dergelijke voorbeeld: IAS 38 119 g
wikkeling [member]
activa in ontwikkeling vertegenwoordigen. [Zie: andere imma
teriële activa dan goodwill]

Immateriële activa met een Het bedrag aan immateriële activa met een onbeperkte ge informatieverschaffing: IAS
onbeperkte gebruiksduur
bruiksduur. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]
36 134 b, informatieverschaf
fing: IAS 36 135 b, informa
tieverschaffing: IAS 38 122 a
Immateriële activa met een De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
onbeperkte
gebruiksduur of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 38 122 a
[axis]
tabel vervolledigen.
Immateriële activa met een Dit lid geeft immateriële activa met een onbeperkte gebruiks informatieverschaffing:
onbeperkte
gebruiksduur duur aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde 38 122 a
[member]
voor de as „Immateriële activa met een onbeperkte gebruiks
duur” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: immateri
ële activa met een onbeperkte gebruiksduur]

member

IntangibleAssetsUnderDe
velopmentMember

IntangibleAssetsWhoseTit
leIsRestricted

IntangibleAssetsWithIndefi X instant debit
niteUsefulLife

IntangibleAssetsWithIndefi axis
niteUsefulLifeAxis

IntangibleAssetsWithIndefi member
niteUsefulLifeMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Immateriële activa waarvan Het bedrag aan immateriële activa waarvan het eigendomsrecht informatieverschaffing:
het eigendomsrecht is be is beperkt. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]
38 122 d
perkt

IAS

IAS

IAS

NL

X instant debit

Immateriële activa in ont Het bedrag aan immateriële activa die dergelijke activa in ont voorbeeld: IAS 38 119 g
wikkeling
wikkeling vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële activa
dan goodwill]

X instant debit

IntangibleAssetsUnderDe
velopment

ifrs-full

Het bedrag aan immateriële activa met betrekking tot verzeke voorbeeld: IFRS 4 IG23 b,
ringscontracten verworven in bedrijfscombinaties of portefeuil voorbeeld: IFRS 4 37 b
leoverdrachten. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere im
materiële activa dan goodwill; types verzekeringscontracten
[member]]

Immateriële activa met be
trekking tot verzekerings
contracten verworven in be
drijfscombinaties of porte
feuilleoverdrachten

X instant debit

IAS

IntangibleAssetsRelating
ToInsuranceContractsAc
quiredInBusinessCombina
tionsOrPortfolioTransfers

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Immateriële activa die als Het bedrag aan immateriële activa die als zekerheid voor ver informatieverschaffing:
zekerheid voor verplichtin plichtingen zijn verstrekt. [Zie: andere immateriële activa dan 38 122 d
gen zijn verstrekt.
goodwill]

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

IntangibleAssetsPledgedAs
SecurityForLiabilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/548
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member

IntangibleExplorationAn
dEvaluationAssetsMember

InterestCostsAbstract

InterestCostsCapitalised

InterestCostsIncurred

InterestExpense

InterestExpenseForFinanci
alLiabilitiesNotAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

InterestExpenseIncomeNet
DefinedBenefitLiabilityAs
set

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

IFRS

De stijging (daling) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde informatieverschaffing:
van toegezegde pensioenrechten resulterend uit het verstrijken 19 141 b
van de tijd. [Zie: rentelasten; nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten (actief)]

X duration cre Rentelasten (-baten), netto
dit
verplichting
(actief)
uit
hoofde van toegezegde pen
sioenrechten

IAS

IFRS

informatieverschaffing: IFRS
12 B13 f, informatieverschaf
fing: IFRS 8 23 d, informatie
verschaffing: IFRS 8 28 e

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

Het bedrag aan rentelasten voor financiële verplichtingen die informatieverschaffing:
niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 7 20 b
waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: gewaardeerd te
gen reële waarde [member]; rentelasten; financiële verplichtin
gen]

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit rente.

Het bedrag aan rentekosten die een entiteit maakt.

Het bedrag aan rentekosten die een entiteit maakt in verband gebruikelijke werkwijze: IAS
met het lenen van middelen die rechtstreeks zijn toe te rekenen 1 112 c
aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking
komend actief en die een onderdeel van de kostprijs van dat
actief vormen.

X duration debit Rentelasten voor financiële
verplichtingen die niet zijn
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies

X duration debit Rentelasten

Gemaakte rentekosten

Geactiveerde rentekosten

Rentekosten [abstract]

Immateriële exploratie- en Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die imma informatieverschaffing:
evaluatieactiva [member]
teriële exploratie- en evaluatieactiva vertegenwoordigen. [Zie: 6 25
exploratie- en evaluatieactiva [member]]

Immateriële exploratie- en Het bedrag aan exploratie- en evaluatieactiva opgenomen als gebruikelijke werkwijze: IAS
immateriële activa in overeenstemming met de grondslag voor 38 119, informatieverschaf
evaluatieactiva
financiële verslaggeving van de entiteit. [Zie: exploratie- en fing: IFRS 6 25
evaluatieactiva [member]]

Label

NL

X duration

X duration

X instant debit

Elementtype en at
tributen

IntangibleExplorationAn
dEvaluationAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/549

X duration debit Rentelasten uit hoofde van
financiële
verplichtingen
aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies

X duration debit Rentelasten uit hoofde van Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van voor handelsdoel gebruikelijke werkwijze: IAS
voor handelsdoeleinden aan einden aangehouden financiële verplichtingen. [Zie: rentelasten; 1 112 c
gehouden financiële ver financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met
plichtingen
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies die
voldoen aan de definitie van het begrip voor handelsdoeleinden
aangehouden]

InterestExpenseOnBorro
wings

InterestExpenseOnDebtIn
strumentsIssued

InterestExpenseOnDepo
sitsFromBanks

InterestExpenseOnDepo
sitsFromCustomers

InterestExpenseOnFinance
Leases

InterestExpenseOnFinanci
alLiabilitiesDesignatedAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

InterestExpenseOnFinanci
alLiabilitiesHeldForTrading

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van financiële verplich gebruikelijke werkwijze: IAS
tingen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met 1 112 c
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie:
rentelasten; financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij de eerste opname of later]

X duration debit Rentelasten uit hoofde van Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van financiële leases. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: rentelasten]
1 112 c - vervaldatum
financiële leases
1.1.2019

X duration debit Rentelasten uit hoofde van Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van deposito's van klan gebruikelijke werkwijze: IAS
deposito's van klanten
ten. [Zie: rentelasten; deposito's van klanten]
1 112 c

NL

X duration debit Rentelasten uit hoofde van Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van deposito's van ban gebruikelijke werkwijze: IAS
deposito's van banken
ken. [Zie: rentelasten; deposito's van banken]
1 112 c

X duration debit Rentelasten uit hoofde van Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van uitgegeven schuld gebruikelijke werkwijze: IAS
bewijzen. [Zie: rentelasten; uitgegeven schuldbewijzen]
1 112 c
uitgegeven schuldbewijzen

X duration debit Rentelasten uit hoofde van Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van leningen. [Zie: ren gebruikelijke werkwijze: IAS
telasten; leningen]
1 112 c
leningen

X duration debit Rentelasten uit hoofde van Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van uitgegeven obli gebruikelijke werkwijze: IAS
obligaties
gaties. [Zie: rentelasten; uitgegeven obligaties]
1 112 c

Referenties

InterestExpenseOnBonds

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Rentelasten uit hoofde van Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van bankleningen en gebruikelijke werkwijze: IAS
bankleningen en voorschot voorschotten in rekening-courant. [Zie: rentelasten; voorschot 1 112 c
ten in rekening-courant
ten in rekening-courant]

Elementtype en at
tributen

InterestExpenseOnBankLo
ansAndOverdrafts

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/550
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29.5.2019

InterestExpenseOnRepur
chaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecuritie
sLent

InterestIncomeAndInterest
ExpenseForFinancialAsset
sOrFinancialLiabilitiesNo
tAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

opge
InterestIncomeExpenseRe X duration cre Renteopbrengsten
nomen voor activa die uit
cognisedForAssetsReclassi dit
fiedIntoMeasuredAtAmorti
de categorie reële waarde
sedCost
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies zijn geherclassificeerd
naar de categorie gewaar
deerd tegen geamortiseerde
kostprijs of reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Rentebaten en rentelasten
voor financiële activa of fi
nanciële verplichtingen die
niet zijn gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
winst of verlies [abstract]
Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit rente opge informatieverschaffing: IFRS
nomen voor activa die uit de categorie gewaardeerd tegen reële 7 12C b - ingangsdatum
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of 1.1.2018
verlies zijn geherclassificeerd naar de categorie gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat. [Zie: rentebaten (-lasten); financiële activa ge
waardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van terugkoopovereen gebruikelijke werkwijze: IAS
komsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde 1 112 c
van geleende effecten. [Zie: rentelasten; terugkoopovereenkom
sten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van
geleende effecten]

NL

X duration debit Rentelasten uit hoofde van
terugkoopovereenkomsten
en zekerheden in de vorm
van contanten uit hoofde
van geleende effecten

X duration debit Rentelasten uit hoofde van Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van andere financiële gebruikelijke werkwijze: IAS
andere financiële verplich verplichtingen. [Zie: rentelasten; andere financiële verplichtin 1 112 c
tingen
gen]

X duration debit Rentelasten uit hoofde van Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van verplichtingen ver gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen verschuldigd schuldigd aan centrale banken. [Zie: rentelasten; verplichtingen 1 112 c
aan centrale banken
verschuldigd aan centrale banken]

InterestExpenseOnOtherFi
nancialLiabilities

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

InterestExpenseOnLiabili
tiesDueToCentralBanks

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

InterestExpenseOnLeaseLia X duration debit Rentelasten uit hoofde van Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van leaseverplichtingen. informatieverschaffing: IFRS
[Zie: leaseverplichtingen]
16 53 b - ingangsdatum
bilities
leaseverplichtingen
1.1.2019

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/551

Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit rente voor informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde 7 20 b - ingangsdatum
kostprijs. [Zie: rentebaten; financiële activa gewaardeerd tegen 1.1.2018
geamortiseerde kostprijs]

X duration cre Renteopbrengsten voor fi
nanciële activa gewaardeerd
dit
tegen geamortiseerde kost
prijs

X duration cre Rentebaten voor financiële
dit
activa die niet zijn gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in winst of
verlies

X duration cre Rentebaten uit hoofde van Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van voor verkoop be gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
voor verkoop beschikbare fi schikbare financiële activa. [Zie: rentebaten; voor verkoop be 1 112 c
nanciële activa
schikbare financiële activa]

InterestIncomeForFinancia
lAssetsMeasuredAtAmorti
sedCost

InterestIncomeForFinancia
lAssetsNotAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

InterestIncomeOnAvaila
bleforsaleFinancialAssets

InterestIncomeOnCas
hAndBankBalancesAtCen
tralBanks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration cre Rentebaten uit hoofde van Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van geldmiddelen en gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
geldmiddelen en rekenings rekeningsaldi bij centrale banken. [Zie: rentebaten; geldmidde 1 112 c
aldi bij centrale banken
len en rekeningsaldi bij centrale banken]

NL

Het bedrag aan baten die voortvloeien uit rente voor financiële informatieverschaffing: IFRS
activa die niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met ver 7 20 b - vervaldatum
werking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: 1.1.2018
rentebaten]

Het bedrag aan renteopbrengsten (-baten) opgenomen voor informatieverschaffing: IFRS
financiële verplichtingen die zijn geherclassificeerd uit de cate 7 42N b - ingangsdatum
gorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 1.1.2018
waardeveranderingen in winst of verlies naar aanleiding van
de overgang naar IFRS 9. [Zie: financiële verplichtingen]

InterestIncomeExpenseRe X duration cre Renteopbrengsten (-baten)
cognisedForFinancialLiabili dit
opgenomen voor financiële
verplichtingen geherclassifi
tiesReclassifiedIntoMeasu
ceerd uit de categorie ge
redAtAmortisedCostFir
stApplicationOfIFRS9
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, eerste toe
passing van IFRS 9

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Het bedrag aan renteopbrengsten (-baten) opgenomen voor informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die zijn geherclassificeerd uit de categorie ge 7 42N b - ingangsdatum
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever 1.1.2018
anderingen in winst of verlies naar aanleiding van de overgang
naar IFRS 9. [Zie: financiële activa]

Label

X duration cre Renteopbrengsten (-baten)
opgenomen voor financiële
dit
activa geherclassificeerd uit
de categorie gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies,
eerste toepassing van IFRS 9

Elementtype en at
tributen

InterestIncomeExpenseRe
cognisedForFinancialAs
setsReclassifiedIntoMeasu
redAtAmortisedCostFir
stApplicationOfIFRS9

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/552
29.5.2019

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration cre Rentebaten uit hoofde van Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van voor handelsdoel gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
voor handelsdoeleinden aan einden aangehouden financiële activa. [Zie: rentebaten; financi 1 112 c
gehouden financiële activa
ële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden]

X duration cre Rentebaten uit hoofde van Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van tot einde looptijd gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
tot einde looptijd aangehou aangehouden beleggingen. [Zie: rentebaten; tot einde looptijd 1 112 c
den beleggingen
aangehouden beleggingen]

X duration cre Opgelopen rentebaten uit
dit
hoofde van aan een bijzon
dere
waardevermindering
onderhevige financiële activa

InterestIncomeOnDeposits

InterestIncomeOnFinancia
lAssetsDesignatedAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

InterestIncomeOnFinancia
lAssetsHeldForTrading

InterestIncomeOnHeldto
maturityInvestments

InterestIncomeOnImpai
redFinancialAssetsAccrued

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan baten die voortvloeien uit de opgelopen rente informatieverschaffing: IFRS
uit hoofde van aan een bijzondere waardevermindering onder 7 20 d - vervaldatum
hevige financiële activa na het plaatsvinden van de bijzondere 1.1.2018
waardevermindering met behulp van de rentevoet die wordt
gebruikt om de toekomstige kasstromen te disconteren met
het oog op de waardering van het bijzonderewaardeverminde
ringsverlies. [Zie: rentebaten]

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van financiële activa gebruikelijke werkwijze: IAS
aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwer 1 112 c
king van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: rente
baten; financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, aange
wezen bij de eerste opname of later]

NL

X duration cre Rentebaten uit hoofde van
financiële activa aangewezen
dit
als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies

X duration cre Rentebaten uit hoofde van Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van deposito's. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
deposito's
rentebaten]
1 112 c
dit

X duration cre Rentebaten uit hoofde van Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van aangehouden schuld gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
aangehouden schuldbewij bewijzen. [Zie: rentebaten; aangehouden schuldbewijzen]
1 112 c
zen

InterestIncomeOnDebtIn
strumentsHeld

ifrs-full

X duration cre Rentebaten op geldmiddelen Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van geldmiddelen en gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
en kasequivalenten
kasequivalenten. [Zie: rentebaten; geldmiddelen en kasequiva 1 112 c
lenten]

Elementtype en at
tributen

InterestIncomeOnCas
hAndCashEquivalents

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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L 143/553

X duration cre Rentebaten uit hoofde van Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van leningen en voor gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
leningen en voorschotten schotten aan klanten. [Zie: rentebaten; leningen en voorschot 1 112 c
aan klanten
ten aan klanten]

X duration cre Rentebaten uit hoofde van Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van leningen en voor gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
leningen en vorderingen
schotten. [Zie: rentebaten; leningen en vorderingen]
1 112 c

X duration cre Betaalde rente, geclassifi De kasuitstroom voor betaalde rente, geclassificeerd als finan informatieverschaffing: IAS 7
dit
ceerd als financieringsactivi cieringsactiviteiten.
31
teiten

X duration cre Betaalde rente, geclassifi De kasuitstroom voor betaalde rente, geclassificeerd als inves informatieverschaffing: IAS 7
dit
ceerd als investeringsactivi teringsactiviteiten.
31
teiten

InterestIncomeOnLoan
sAndReceivables

InterestIncomeOnOtherFi
nancialAssets

InterestIncomeOnReverse
RepurchaseAgreement
sAndCashCollateralOnSe
curitiesBorrowed

InterestIncomeReimburse
mentRights

InterestPaidClassifiedAsFi
nancingActivities

InterestPaidClassifiedAsIn
vestingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van omgekeerde terug gebruikelijke werkwijze: IAS
koopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten 1 112 c
uit hoofde van verstrekte effectenleningen. [Zie: rentebaten;
omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de
vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten]

X duration debit Rentebaten, restitutierechten De stijging (daling) van restitutierechten resulterend uit baten informatieverschaffing:
die voortvloeien uit rente uit hoofde van restitutierechten. [Zie: 19 141 b
rentebaten; restitutierechten, gewaardeerd tegen reële waarde]

X duration cre Rentebaten uit hoofde van
dit
omgekeerde terugkoopover
eenkomsten en zekerheden
in de vorm van contanten
uit hoofde van verstrekte ef
fectenleningen

NL

X duration cre Rentebaten uit hoofde van Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van andere financiële gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
andere financiële activa
activa. [Zie: rentebaten; andere financiële activa]
1 112 c

X duration cre Rentebaten uit hoofde van Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van leningen en voor gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
leningen en voorschotten schotten aan banken. [Zie: rentebaten; leningen en voorschot 1 112 c
aan banken
ten aan banken]

InterestIncomeOnLoan
sAndAdvancesToCusto
mers

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

InterestIncomeOnLoan
sAndAdvancesToBanks

Opgelopen rentebaten uit
hoofde van aan een bijzon
dere
waardevermindering
onderhevige financiële activa
[abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

InterestIncomeOnImpai
redFinancialAssetsAccrued
Abstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/554
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X instant credit

member

X.XX duration

X.XX duration

member

InterestRateRiskMember

InterestRateSignificantU
nobservableInputsAssets

InterestRateSignificantU
nobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

InterestRateSignificantU
X.XX duration
nobservableInputsLiabilities

member

InterestPayable

InterestRateSwapContract
Member

InterestRateTypesMember

InterestReceivable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Label

Documentatielabel

Referenties

Rentevoet gebruikt als een significante niet-waarneembare in voorbeeld: IFRS 13 B36 a
put van niveau 3 voor eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit
[member]; niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

Te ontvangen rente

Rentetypes [member]

Renteswapcontract
ber]

Het bedrag aan rente opgenomen als een vordering.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

Dit lid geeft alle rentetypes aan. Dit vertegenwoordigt tevens de gebruikelijke werkwijze: IFRS
standaardwaarde voor de as „Rentetypes” indien er geen ander 7 39
lid wordt gebruikt. [Zie: renterisico [member]]

[mem Dit lid geeft een renteswapcontract aan. [Zie: swapcontract gebruikelijke werkwijze: IAS
[member]
1 112 c

Rentevoet, significante niet- Rentevoet gebruikt als een significante niet-waarneembare in voorbeeld: IFRS 13 B36 a
waarneembare inputs, ver put van niveau 3 voor verplichtingen. [Zie: niveau 3 in de
plichtingen
reëlewaardehiërarchie [member]]

Rentevoet, significante nietwaarneembare inputs, eigen
vermogensinstrumenten van
de entiteit

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

IFRS

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

Dit lid geeft het type risico aan dat de reële waarde of toe informatieverschaffing:
komstige kasstromen van een financieel instrument zullen 7 Definities
schommelen als gevolg van veranderingen in de marktrente.
[Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

Het bedrag aan rente opgenomen als een verplichting.

NL

Rentevoet, significante niet- Rentevoet gebruikt als een significante niet-waarneembare in voorbeeld: IFRS 13 B36 a
waarneembare inputs, activa put van niveau 3 voor activa. [Zie: niveau 3 in de reëlewaar
dehiërarchie [member]]

Renterisico [member]

Rente, betaald

X duration cre Betaalde rente, geclassifi De kasuitstroom voor betaalde rente, geclassificeerd als ope informatieverschaffing: IAS 7
dit
ceerd als operationele activi rationele activiteiten.
31
teiten

InterestPaidClassifiedAs
OperatingActivities

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
L 143/555

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration cre Renteopbrengsten berekend Het bedrag aan renteopbrengsten berekend volgens de effectie informatieverschaffing: IAS 1
volgens de effectieve-rente ve-rentemethode. De effectieve-rentemethode is de methode die 82 a
dit
ingangsdatum
methode
wordt gebruikt bij de berekening van de geamortiseerde kost 1.1.2018
prijs van een financieel actief of een financiële verplichting en
bij de toerekening en opname van rentebaten of rentelasten
aan, respectievelijk in, de winst of het verlies over de desbetref
fende periode. [Zie: opbrengsten]

Het bedrag aan baten of lasten die voortvloeien uit rente. [Zie: informatieverschaffing: IFRS
rentelasten; rentebaten]
8 28 e, informatieverschaf
fing: IFRS 8 23

Het bedrag aan renteopbrengsten die voortvloeien uit financiële informatieverschaffing: IFRS
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 7 20 b - ingangsdatum
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaal 1.1.2018
resultaat. [Zie: opbrengsten; financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat]

X duration cre Rentebaten (-lasten);
dit

X duration cre Renteopbrengsten voor fi
dit
nanciële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in de overige onder
delen van het totaalresultaat

InterestRevenueCalculate
dUsingEffectiveInterestMe
thod

InterestRevenueExpense

InterestRevenueForFinanci
alAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

InternalCreditGradesAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Interne kredietbeoordelingen De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 7 IG20C [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum
1.1.2018,
tabel vervolledigen.
voorbeeld: IFRS 7 IG25 b vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 35M - ingangsdatum
1.1.2018

NL

axis

X duration debit Ontvangen rente, geclassifi De kasinstroom van ontvangen rente, geclassificeerd als ope informatieverschaffing: IAS 7
31
ceerd als operationele activi rationele activiteiten.
teiten

InterestReceivedClassifie
dAsOperatingActivities

ifrs-full

X duration debit Ontvangen rente, geclassifi De kasinstroom van ontvangen rente, geclassificeerd als inves informatieverschaffing: IAS 7
ceerd als investeringsactivi teringsactiviteiten.
31
teiten

Elementtype en at
tributen

InterestReceivedClassifie
dAsInvestingActivities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/556
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29.5.2019

X instant credit

X instant debit

IntrinsicValueOfLiabilities
FromSharebasedPayment
TransactionsForWhich
CounterpartysRightToCas
hOrOtherAssetsVes
ted2011

Inventories

ifrs-full

ifrs-full

member

InternallyGeneratedMem
ber

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

InternalCreditGradesMem
ber

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

Actuele voorraden

Het bedrag aan actuele voorraden. [Zie: voorraden]

informatieverschaffing: IAS 1
54 g, voorbeeld: IAS 1 68,
informatieverschaffing: IAS 2
36 b

IFRS

De intrinsieke waarde van verplichtingen die voortvloeien uit informatieverschaffing:
op aandelen gebaseerde transacties en waarvoor het recht van 2 51 b ii
de tegenpartij op geldmiddelen of andere activa vóór het einde
van de periode onvoorwaardelijk is geworden (bijvoorbeeld
onvoorwaardelijk geworden „share appreciation rights”). De in
trinsieke waarde is het verschil tussen de reële waarde van de
aandelen waarop de tegenpartij (voorwaardelijk of onvoorwaar
delijk) gerechtigd is in te schrijven of die de entiteit gerechtigd
is te ontvangen, en de eventuele prijs die de tegenpartij voor
die aandelen moet of zal moeten betalen. Op aandelen geba
seerde betalingstransacties zijn transacties waarbij de entiteit: a)
goederen of diensten ontvangt van de leverancier van die goe
deren of diensten (met inbegrip van een werknemer) in het
kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst;
of b) een verplichting aangaat om de transactie met de leveran
cier af te wikkelen in het kader van een op aandelen geba
seerde betalingsovereenkomst wanneer een andere entiteit van
de groep die goederen of diensten ontvangt, waarvoor het
recht van de tegenpartij op geldmiddelen of andere activa
vóór het einde van de periode onvoorwaardelijk is geworden
(bijvoorbeeld onvoorwaardelijk geworden „share appreciation
rights”).

NL

Intrinsieke waarde van ver
plichtingen uit hoofde van
op aandelen gebaseerde be
talingstransacties waarvoor
het recht van de tegenpartij
op geldmiddelen of andere
activa onvoorwaardelijk is
geworden

IAS

Intern gegenereerd [mem Dit lid geeft posten aan die intern zijn gegenereerd door de informatieverschaffing:
entiteit.
38 118
ber]

Interne kredietbeoordelingen Dit lid geeft kredietbeoordelingen aan die door de entiteit zelf voorbeeld: IFRS 7 IG20C zijn ontwikkeld.
ingangsdatum
1.1.2018,
[member]
voorbeeld: IFRS 7 IG25 b vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 35M - ingangsdatum
1.1.2018

Label

29.5.2019
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L 143/557

InventoryCostFormulas

InventoryRecognisedAsO
fAcquisitionDate

ifrs-full

ifrs-full

Beschrijving van de kost De beschrijving van de kostprijsformules die worden gebruikt informatieverschaffing: IAS 2
36 a
prijsformules voor voor voor de waardering van voorraden. [Zie: voorraden]
raden

Voorraden opgenomen op Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor voorraden voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorraden; voorbeeld: IFRS 3 IE72
de overnamedatum
bedrijfscombinaties [member]]

text

X instant debit

X instant debit

Het bedrag aan activa: a) die worden aangehouden voor ver informatieverschaffing: IAS 1
koop in het kader van de normale bedrijfsvoering; b) in het 54 g
productieproces voor een dergelijke verkoop; dan wel c) in de
vorm van grond- of hulpstoffen die worden verbruikt tijdens
het productieproces of tijdens het verrichten van diensten.
Voorraden omvatten goederen die worden ingekocht en aange
houden om te worden verkocht, bijvoorbeeld handelswaar in
gekocht door een detaillist en aangehouden voor verkoop, of
gronden en andere onroerende goederen die worden aange
houden voor verkoop. Voorraden omvatten ook gereed pro
duct of onderhanden werk dat door een entiteit wordt gepro
duceerd, met inbegrip van grond- en hulpstoffen die zijn be
stemd om te worden gebruikt in het productieproces. [Zie:
actueel gereed product; actuele handelswaar; actueel onderhan
den werk; terreinen]

InventoriesTotal

ifrs-full

NL

Voorraden

Voorraden die als zekerheid Het bedrag aan voorraden die als zekerheid voor verplichtingen informatieverschaffing: IAS 2
36 h
voor verplichtingen zijn ver zijn verstrekt. [Zie: voorraden]
strekt

InventoriesPledgedAsSecu
rityForLiabilities

ifrs-full

X instant debit

Voorraden, gewaardeerd te Het bedrag aan voorraden geboekt tegen opbrengstwaarde. gebruikelijke werkwijze: IAS
gen opbrengstwaarde
[Zie: voorraden]
2 36

Referenties

InventoriesAtNetRealisable X instant debit
Value

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Voorraden, gewaardeerd te Het bedrag aan voorraden geboekt tegen reële waarde min informatieverschaffing: IAS 2
gen reële waarde min ver verkoopkosten. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem 36 c
koopkosten
ber]; boekwaarde [member]]

Elementtype en at
tributen

InventoriesAtFairValueLess X instant debit
CostsToSell

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/558
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X instant debit

member

X duration cre Inkomen uit investeringen
dit

InvestmentFundsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

InvestmentFundsMember

InvestmentIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Beleggingsfondsen
ber]

voorbeeld: IFRS 12 B23 c

Publicatieblad van de Europese Unie

Het bedrag aan beleggingsinkomsten, zoals rente en dividen gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85, informatieverschaffing:
den.
IAS 26 35 b iii

[mem Dit lid geeft beleggingsfondsen aan.

Het bedrag dat beleggingsfondsen uitmaken van de reële voorbeeld: IAS 19 142 f
waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpen
sioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen re
ële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]; beleggings
fondsen [member]]

NL

Beleggingsfondsen, bedrag
bijgedragen aan de reële
waarde van fondsbeleggin
gen

Verplichtingen uit hoofde Het bedrag aan verplichtingen met betrekking tot beleggings gebruikelijke werkwijze: IAS
contracten die binnen het toepassingsgebied van IAS 39 of 1 55
van beleggingscontracten
IFRS 9 vallen.

X instant credit

InvestmentContractsLiabili
ties

informatieverschaffing: IAS 1
54 e, informatieverschaffing:
IFRS 12 B16, informatiever
schaffing: IFRS 8 24 a

ifrs-full

Het bedrag aan investeringen die administratief werden ver
werkt volgens de vermogensmutatiemethode. De vermogens
mutatiemethode is een methode voor administratieve verwer
king waarbij de investering aanvankelijk tegen kostprijs wordt
opgenomen, en vervolgens wordt aangepast om rekening te
houden met de wijziging van het aandeel van de investeerder
in de nettoactiva van de deelneming na de overname. De winst
of het verlies van de investeerder omvat zijn aandeel in de
winst of het verlies van de deelneming. De overige onderdelen
van het totaalresultaat van de investeerder omvatten zijn aan
deel in de overige onderdelen van het totaalresultaat van de
deelneming. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs [member]]

Investeringen die admini
stratief werden verwerkt vol
gens de vermogensmutatie
methode

Referenties

Het bedrag aan lasten opgenomen met betrekking tot de af informatieverschaffing: IAS 1
schrijving van voorraden tot de opbrengstwaarde. [Zie: voor 98 a, informatieverschaffing:
raden]
IAS 2 36 e

Documentatielabel

InvestmentAccountedForU X instant debit
singEquityMethod

Afschrijving van voorraden

Label

ifrs-full

X duration

Elementtype en at
tributen

InventoryWritedown2011

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/559

Voltooide vastgoedbeleggin Dit lid geeft voltooide vastgoedbeleggingen aan. [Zie: voltooide gebruikelijke werkwijze: IAS
gen [member]
vastgoedbeleggingen]
1 112 c

member

InvestmentPropertyCom
pletedMember

InvestmentPropertyFairVa
lueUsedAsDeemedCost

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Voltooide vastgoedbeleggin Het bedrag aan vastgoedbeleggingen waarvan de bouw of ont gebruikelijke werkwijze: IAS
gen
wikkeling is voltooid. [Zie: vastgoedbeleggingen]
1 112 c

X instant debit

InvestmentPropertyCom
pleted

ifrs-full

Reële waarde van vastgoed Het bedrag van de vastgoedbeleggingen waarvoor de reële informatieverschaffing:
beleggingen gebruikt als ver waarde was gebruikt als veronderstelde kostprijs in het IFRS- 1 30
onderstelde kostprijs
openingsoverzicht van de financiële positie. [Zie: vastgoedbe
leggingen]

Vastgoedbeleggingen
ge
boekt tegen kostprijs of in
overeenstemming met IFRS
16 binnen het reëlewaarde
model, op het moment van
verkoop

IFRS

Het bedrag op het moment van verkoop van vastgoedbeleg informatieverschaffing: IAS
gingen gewaardeerd tegen kostprijs of in overeenstemming met 40 78 d ii - ingangsdatum
IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel. [Zie: gewaardeerd tegen 1.1.2019
kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het re
ëlewaardemodel [member]; boekwaarde [member]; vastgoedbe
leggingen]

X instant debit

InvestmentPropertyCarrie
dAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModelAtTimeOfSale

ifrs-full

[ab

informatieverschaffing: IAS 1
54 b, informatieverschaffing:
IAS 40 76, informatiever
schaffing: IAS 40 79 d

Referenties

NL

Vastgoedbeleggingen
stract]

Vervaldatum 1.1.2019: Het bedrag aan vastgoed (terrein of een
gebouw - of deel van een gebouw - of beide) dat (door de
eigenaar of door de lessee op grond van een financiële lease)
wordt aangehouden om huuropbrengsten, een stijging van de
kapitaalwaarde of beide te realiseren, en niet voor: a) gebruik in
de productie of de levering van goederen of diensten of voor
bestuurlijke doeleinden; of b) voor verkoop in het kader van de
normale bedrijfsvoering.
Ingangsdatum 1.1.2019: Het bedrag aan vastgoed (terrein of
een gebouw - of terrein van een gebouw - of beide) dat (door
de eigenaar of door de lessee als een actief met gebruiksrecht)
wordt aangehouden om huuropbrengsten, een stijging van de
kapitaalwaarde of beide te realiseren, en niet voor: a) gebruik in
de productie of de levering van goederen of diensten of voor
bestuurlijke doeleinden; of b) voor verkoop in het kader van de
normale bedrijfsvoering.

Documentatielabel

InvestmentPropertyAb
stract

Vastgoedbeleggingen

Label

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

InvestmentProperty

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

member

member

X instant debit

X instant debit

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelop
ment

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelop
mentMember

InvestmentsAccountedFo
rUsingEquityMethodMem
ber

InvestmentsForRiskOfPoli
cyholders

InvestmentsInAssociates

InvestmentsInAssociates
AccountedForUsingEquity
Method

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c, informatieverschaf
fing: IAS 17 31 a - vervalda
tum 1.1.2019, voorbeeld:
IFRS 13 IE60, voorbeeld:
IFRS 13 94

Referenties

Investeringen in geassoci
eerde deelnemingen die ad
ministratief werden verwerkt
volgens de vermogensmuta
tiemethode

Het bedrag aan investeringen in geassocieerde deelnemingen gebruikelijke werkwijze: IAS
die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmuta 1 55
tiemethode. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; inves
teringen die administratief werden verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode]

IAS

risico Het bedrag aan investeringen tegen verzekeringsverplichtingen gebruikelijke werkwijze: IAS
waarbij het volledige risico door de polishouders wordt gedra 1 55
gen.

Dit lid geeft investeringen aan die administratief werden ver gebruikelijke werkwijze: IAS
werkt volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie: investerin 36 127
gen die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode]

Investeringen in geassoci Het bedrag aan investeringen in geassocieerde deelnemingen. informatieverschaffing:
eerde deelnemingen
[Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]
27 10

Investeringen voor
van polishouders

Investeringen die admini
stratief werden verwerkt vol
gens de vermogensmutatie
methode [member]

Vastgoedbeleggingen in aan Dit lid geeft vastgoedbeleggingen in aanbouw of ontwikkeling gebruikelijke werkwijze: IAS
bouw
of
ontwikkeling aan. [Zie: vastgoedbeleggingen in aanbouw of ontwikkeling]
1 112 c
[member]

Vastgoedbeleggingen in aan Het bedrag aan vastgoed in aanbouw of ontwikkeling voor gebruikelijke werkwijze: IAS
bouw of ontwikkeling
toekomstig gebruik als vastgoedbelegging. [Zie: vastgoedbeleg 1 112 c
gingen]

Vastgoedbeleggingen [mem Dit lid geeft vastgoedbeleggingen aan. Dit vertegenwoordigt
ber]
tevens de standaardwaarde voor de as „Types vastgoedbeleggin
gen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: vastgoed
beleggingen]

Label

NL

X instant debit

member

Elementtype en at
tributen

InvestmentPropertyMem
ber

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/561

member

InvestmentsInJointVentures X instant debit

X instant debit

X instant debit

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherCompre
hensiveIncomeMember

InvestmentsInJointVentu
resAccountedForUsingE
quityMethod

InvestmentsInSubsidiaries

InvestmentsInSubsidiaries
JointVenturesAndAssocia
tes

InvestmentsInSubsidiaries
JointVenturesAndAssocia
tesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Dit lid geeft beleggingen in eigenvermogensinstrumenten aan
die door de entiteit zijn aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat. Dit vertegenwoor
digt tevens de standaardwaarde voor de as „Beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die zijn aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in de overige onderdelen van het totaalresultaat” indien
er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

Publicatieblad van de Europese Unie

Investeringen in dochter
ondernemingen, joint ventu
res en geassocieerde deel
nemingen [abstract]

Het bedrag aan investeringen in dochterondernemingen, joint gebruikelijke werkwijze: IAS
ventures en geassocieerde deelnemingen in de enkelvoudige 1 55
jaarrekening van een entiteit. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]; joint ventures [member]; dochterondernemingen
[member]; investeringen in dochterondernemingen]

IAS

Het bedrag aan investeringen in joint ventures die administra gebruikelijke werkwijze: IAS
tief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode. 1 55
[Zie: joint ventures [member]; vaste activa; investeringen in
joint ventures]

dochter Het bedrag aan investeringen in dochterondernemingen. [Zie: informatieverschaffing:
dochterondernemingen [member]]
27 10

Investeringen in dochter
ondernemingen, joint ventu
res en geassocieerde deel
nemingen

Investeringen in
ondernemingen

Investeringen in joint ventu
res die administratief werden
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode

IAS

informatieverschaffing: IFRS
7 11A c - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 8 h - ingangs
datum 1.1.2018

Investeringen in joint ventu Het bedrag aan investeringen in joint ventures. [Zie: joint ven informatieverschaffing:
tures [member]]
27 10
res

Beleggingen in eigenver
mogensinstrumenten
die
zijn aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat [member]

Beleggingen in eigenver De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
mogensinstrumenten
die of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 11A c - ingangsdatum
zijn aangewezen als gewaar tabel vervolledigen.
1.1.2018
deerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde
veranderingen in de overige
onderdelen van het totaalre
sultaat [axis]

Label

NL

X instant debit

axis

Elementtype en at
tributen

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherCompre
hensiveIncomeAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/562
29.5.2019

Referenties

member

IssuedCapitalMember

IssueOfConvertibleInstru
ments

IssueOfEquity

IssuesFairValueMeasure
mentAssets

IssuesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIn
struments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Uitgiften, waardering tegen
dit
reële
waarde,
eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit

De stijging van de waardering tegen reële waarde van eigen informatieverschaffing:
vermogensinstrumenten van de entiteit resulterend uit uitgiften 13 93 e iii
van deze eigenvermogensinstrumenten. [Zie: gewaardeerd te
gen reële waarde [member]; eigenvermogensinstrumenten van
een entiteit [member]]

X duration debit Uitgiften, waardering tegen De stijging van de waardering tegen reële waarde van activa informatieverschaffing:
resulterend uit uitgiften van deze activa. [Zie: gewaardeerd te 13 93 e iii
reële waarde, activa
gen reële waarde [member]]

IFRS

IFRS

X duration cre Uitgifte van eigen vermogen De stijging van het eigen vermogen als gevolg van de uitgifte informatieverschaffing: IAS 1
106 d iii
dit
van eigenvermogensinstrumenten.

X duration cre Uitgifte van converteerbare De verandering in het eigen vermogen resulterend uit de uit gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
instrumenten
gifte van converteerbare instrumenten.
1 106 d

Geplaatst kapitaal [member] Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die geplaatst informatieverschaffing: IAS 1
kapitaal vertegenwoordigt.
106

voorbeeld: IAS 1 78 e

De nominale waarde van geplaatst kapitaal.

X instant credit

IssuedCapital

ifrs-full

IFRS

NL

Geplaatst kapitaal

Het bedrag aan uitgiftekosten die niet als een last zijn opge informatieverschaffing:
nomen voor transacties die los van de verwerving van activa en 3 B64 m
overname van verplichtingen in een bedrijfscombinatie worden
opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

Het bedrag aan investeringen die geen investeringen zijn die gebruikelijke werkwijze: IAS
administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatie 1 55
methode. [Zie: investeringen die administratief werden ver
werkt volgens de vermogensmutatiemethode]

Documentatielabel

X duration debit Niet als last opgenomen uit
IssueCostsNotRecognise
dAsExpenseForTransaction
giftekosten voor transacties
RecognisedSeparatelyFro
die los van de verwerving
mAcquisitionOfAssetsAn
van activa en overname
dAssumptionOfLiabilitie
van verplichtingen in de be
sInBusinessCombination
drijfscombinatie worden op
genomen

Investeringen die geen inves
teringen zijn die administra
tief werden verwerkt volgens
de vermogensmutatiemetho
de

Label

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

InvestmentsOtherThanIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethod

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Posten zijn nader beschre
ven in afdeling [800 200]
Analyse van baten en lasten

Posten zijn nader beschre
ven in afdeling [800 300]
Kasstroomoverzicht, aanvul
lende informatieverschaffing

Posten zijn nader beschre
ven in afdeling [800 400]
Mutatieoverzicht van het ei
gen vermogen, aanvullende
informatieverschaffing

guidance

guidance

guidance

guidance

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800100Subclassifi
cationsOfAssetsLiabilitie
sAndEquities

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800200AnalysisO
fIncomeAndExpense

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800300Statemen
tOfCashFlowsAdditional
Disclosures

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800400Statemen
tOfChangesInEquityAddi
tionalDisclosures

ItemsForPresentationOfRe
gulatoryDeferralAccounts
Abstract

ItemsInCourseOfCollecti
onFromOtherBanks

esef_cor

esef_cor

esef_cor

esef_cor

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

X instant debit

Publicatieblad van de Europese Unie

Posten die zullen worden Het bedrag aan posten die zijn overgebracht van andere ban gebruikelijke werkwijze: IAS
ontvangen van andere ban ken maar die de entiteit nog niet heeft ontvangen en verwerkt. 1 55
ken

IFRS
NL

Posten voor presentatie van
uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering
[abstract]

Posten zijn nader beschre
ven in afdeling [800 100]
Subclassificaties van activa,
verplichtingen en eigenver
mogensinstrumenten

X duration cre Uitgiften, waardering tegen De stijging van de waardering tegen reële waarde van verplich informatieverschaffing:
dit
reële waarde, verplichtingen tingen resulterend uit uitgiften van deze verplichtingen. [Zie: 13 93 e iii
gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

IssuesFairValueMeasure
mentLiabilities

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/564
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JointOperationsMember

ifrs-full

member

axis

JointOperationsAxis

ifrs-full

IFRS

IFRS

Gezamenlijke bedrijfsactivi Dit lid geeft gezamenlijke overeenkomsten aan waarbij de par informatieverschaffing:
tijen die gezamenlijke zeggenschap over de overeenkomst heb 12 B4 c
teiten [member]
ben, rechten hebben op de activa en aansprakelijk zijn voor de
verplichtingen die verband houden met de overeenkomst.

IAS

Gezamenlijke bedrijfsactivi De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
teiten [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 12 B4 c
tabel vervolledigen.

Dit lid geeft entiteiten aan die gezamenlijke zeggenschap of informatieverschaffing:
invloed van betekenis over de entiteit uitoefenen. Gezamenlijke 24 19 b
zeggenschap is het contractueel afgesproken delen van de zeg
genschap over een overeenkomst en bestaat slechts wanneer
beslissingen met betrekking tot de relevante activiteiten una
nieme instemming vereisen van de partijen die de zeggenschap
delen. Invloed van betekenis is de macht om deel te nemen aan
de financiële en operationele beleidsbeslissingen van de deel
neming, maar houdt geen zeggenschap of gezamenlijke zeg
genschap over het desbetreffende beleid in.

IFRS

NL

Entiteiten die gezamenlijke
zeggenschap of invloed van
betekenis over de entiteit
uitoefenen [member]

member

JointControlOrSignificant
InfluenceMember

ifrs-full

IFRS

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabili
tiesAxis

ifrs-full

Posten van voorwaardelijke Dit lid geeft alle individuele posten van voorwaardelijke ver informatieverschaffing:
verplichtingen [member]
plichtingen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard 3 B64 j
waarde voor de as „Posten van voorwaardelijke verplichtingen”
indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: voorwaardelijke
verplichtingen [member]]

ItemsInCourseOfTransmis
sionToOtherBanks

ifrs-full

member

Referenties

ItemsOfContingentLiabili
tiesMember

Documentatielabel

Posten van voorwaardelijke De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
verplichtingen [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 3 B64 j
tabel vervolledigen.

Label

axis

Elementtype en at
tributen

Posten die zullen worden Het bedrag aan posten die zijn overgebracht maar die andere gebruikelijke werkwijze: IAS
overgebracht naar andere banken nog niet hebben ontvangen en verwerkt.
1 55
banken

Elementnaam/rol URI

X instant credit

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/565

member

X duration debit Beloning voor managers op Het bedrag van de beloning voor managers op sleutelposities. informatieverschaffing:
sleutelposities
[Zie: managers op sleutelposities van entiteit of moedermaat 24 17
schappij [member]]

JointVenturesWhereEntity
IsVenturerMember

KeyManagementPersonnel
Compensation

KeyManagementPersonnel
CompensationOtherLong
termBenefits

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Beloning voor managers op Het bedrag van de beloning voor managers op sleutelposities informatieverschaffing:
sleutelposities, andere lange in de vorm van andere langetermijnpersoneelsbeloningen. [Zie: 24 17 c
termijnpersoneelsbeloningen andere langetermijnpersoneelsbeloningen; managers op sleutel
posities van entiteit of moedermaatschappij [member]]

IAS

IAS

IAS

NL

Joint ventures waarin de en Dit lid geeft joint ventures aan waarin de entiteit een deel informatieverschaffing:
titeit deelnemer is [member] nemer is. Een deelnemer in een joint venture is een partij in 24 19 e
een joint venture en heeft gezamenlijke zeggenschap over die
joint venture. [Zie: joint ventures [member]]

Dit lid geeft gezamenlijke overeenkomsten aan waarbij de par informatieverschaffing: IAS
tijen die gezamenlijke zeggenschap over de overeenkomst heb 27 17 b, informatieverschaf
ben, rechten op de nettoactiva van de overeenkomst hebben. fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 b,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M a - ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

Joint ventures [member]

member

Referenties

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 27 17 b, informatieverschaf
fing: IAS 27 16 b, informatie
tabel vervolledigen.
verschaffing: IFRS 12 B4 b,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M - ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

Documentatielabel

JointVenturesMember

Joint ventures [axis]

Label

ifrs-full

axis

Elementtype en at
tributen

JointVenturesAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/566
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Referenties

IAS

IAS

KeyManagementPersonnel X duration debit Beloning voor managers op Het bedrag van de beloning voor managers op sleutelposities informatieverschaffing:
CompensationTermination
sleutelposities, ontslagver in de vorm van ontslagvergoedingen. [Zie: lasten uit hoofde 24 17 d
Benefits
goedingen
van ontslagvergoedingen; managers op sleutelposities van enti
teit of moedermaatschappij [member]]

member

X instant debit

X instant debit

KeyManagementPersonne
lOfEntityOrParentMember

Land

LandAndBuildings

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Terreinen en gebouwen

Terreinen

Het bedrag aan materiële vaste activa die terreinen en af te voorbeeld: IAS 16 37 b
schrijven gebouwen en soortgelijke structuren voor gebruik
bij bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: gebouwen; ter
reinen; materiële vaste activa]

Het bedrag aan materiële vaste activa die door de entiteit aan voorbeeld: IAS 16 37 a
gehouden terreinen voor gebruik bij bedrijfsactiviteiten ver
tegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

NL

Managers op sleutelposities Dit lid geeft die personen aan die bevoegd en verantwoordelijk informatieverschaffing:
van entiteit of moedermaat zijn voor het plannen en het sturen van en het uitoefenen van 24 19 f
schappij [member]
zeggenschap over de activiteiten van de entiteit, hetzij op di
recte hetzij op indirecte wijze, met inbegrip van elke directeur
(bestuurslid of anderszins) van die entiteit.

IAS

IAS

X duration debit Beloning voor managers op Het bedrag van de beloning voor managers op sleutelposities informatieverschaffing:
sleutelposities, kortetermijn in de vorm van kortetermijnpersoneelsbeloningen. [Zie: mana 24 17 a
personeelsbeloningen
gers op sleutelposities van entiteit of moedermaatschappij
[member]]

KeyManagementPersonnel
CompensationShortter
mEmployeeBenefits

ifrs-full

Documentatielabel

IAS

KeyManagementPersonnel
CompensationSharebased
Payment

ifrs-full

Label

X duration debit Beloning voor managers op Het bedrag van de beloning voor managers op sleutelposities informatieverschaffing:
sleutelposities, vergoedingen in de vorm van vergoedingen na uitdiensttreding. [Zie: mana 24 17 b
na uitdiensttreding
gers op sleutelposities van entiteit of moedermaatschappij
[member]]

Elementtype en at
tributen

X duration debit Beloning voor managers op Het bedrag van de beloning voor managers op sleutelposities informatieverschaffing:
sleutelposities, op aandelen in de vorm van op aandelen gebaseerde betalingen. [Zie: ma 24 17 e
gebaseerde betalingen
nagers op sleutelposities van entiteit of moedermaatschappij
[member]]

KeyManagementPersonnel
CompensationPostemploy
mentBenefits

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/567

member

LandMember

LaterThanFifteenYearsAnd
NotLaterThanTwentyYears
Member

LaterThanFiveYearsAnd
NotLaterThanSevenYears
Member

LaterThanFiveYearsAnd
NotLaterThanTenYears
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

member

en

Documentatielabel

Referenties

Later dan vijf jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan vijf jaar en niet gebruikelijke werkwijze: IAS
later dan tien jaar [member] later dan tien jaar.
1 112 c, voorbeeld: IFRS 7
IG31A
ingangsdatum
1.1.2019, voorbeeld: IFRS 7
B11

Later dan vijf jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan vijf jaar en niet voorbeeld: IFRS 7 IG31A later dan zeven jaar [mem later dan zeven jaar.
ingangsdatum
1.1.2019,
ber]
voorbeeld: IFRS 7 B11

Later dan vijftien jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan vijftien jaar en voorbeeld: IFRS 7 IG31A later dan twintig jaar [mem niet later dan twintig jaar.
ingangsdatum
1.1.2019,
voorbeeld: IFRS 7 B11
ber]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die door voorbeeld: IAS 16 37 a
de entiteit aangehouden terreinen voor gebruik bij bedrijfsacti
viteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

gebouwen Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die voorbeeld: IAS 16 37 b
terreinen en af te schrijven gebouwen en soortgelijke structuren
voor gebruik bij bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie:
gebouwen; terreinen; materiële vaste activa]

Terreinen [member]

Terreinen
[member]

Terreinen en gebouwen [ab
stract]

Label

NL

member

member

LandAndBuildingsMember

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

LandAndBuildingsAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/568
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

LaterThanFourYearsAnd
NotLaterThanFiveYears
Member

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanSix
MonthsMember

ifrs-full

ifrs-full

Later dan een maand en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een maand en voorbeeld: IFRS 7 IG31A ingangsdatum
1.1.2019,
later dan zes maanden niet later dan zes maanden.
voorbeeld: IFRS 7 B11
[member]

Later dan vier jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan vier jaar en niet gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c, informatieverschaf
later dan vijf jaar [member] later dan vijf jaar.
fing: IFRS 16 97 - ingangs
datum 1.1.2019, informatie
verschaffing: IFRS 16 94 - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 IG31A - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 B11

Later dan vier maanden Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan vier maanden. gebruikelijke werkwijze: IAS
[member]
1 112 c

informatieverschaffing: IAS
17 31 b iii - vervaldatum
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IAS 17 35 a iii - verval
datum 1.1.2019, informatie
verschaffing: IAS 17 47 a iii
- vervaldatum 1.1.2019, in
formatieverschaffing: IAS 17
56 a iii - vervaldatum
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IFRS 16 97 - ingangs
datum 1.1.2019, informatie
verschaffing: IFRS 16 94 - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 B35 g, voor
beeld: IFRS 7 IG31A - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 B11

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie

member

Documentatielabel

Later dan vijf jaar [member] Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan vijf jaar.

Label

NL

member

member

LaterThanFour
MonthsMember

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

LaterThanFiveYearsMember member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/569

Documentatielabel

Referenties

Later dan een jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een jaar en niet informatieverschaffing: IAS
17 31 b ii - vervaldatum
later dan vijf jaar [member] later dan vijf jaar.
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IAS 17 35 a ii - verval
datum 1.1.2019, informatie
verschaffing: IAS 17 47 a ii
- vervaldatum 1.1.2019, in
formatieverschaffing: IAS 17
56 a ii - vervaldatum
1.1.2019, voorbeeld: IFRS 7
B11 d, voorbeeld: IFRS 7
IG31A
ingangsdatum
1.1.2019

LaterThanOneYearAndNot member
LaterThanFiveYearsMember

LaterThanOneYearAndNot member
LaterThanThreeYearsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

NL

Later dan een jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een jaar en niet voorbeeld: IFRS 7 B35 e,
voorbeeld: IFRS 7 IG31A later dan drie jaar [member] later dan drie jaar.
ingangsdatum
1.1.2019,
voorbeeld: IFRS 7 B11

Later dan een maand en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een maand en gebruikelijke werkwijze: IAS
later dan twee maanden niet later dan twee maanden.
1 112 c, voorbeeld: IFRS 7
[member]
IG20D
ingangsdatum
1.1.2018, gebruikelijke werk
wijze: IFRS 7 37 - vervalda
tum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 35N - ingangsdatum
1.1.2018

member

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanTwo
MonthsMember

Later dan een maand en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een maand en voorbeeld: IFRS 7 B11 b,
later dan drie maanden niet later dan drie maanden.
voorbeeld: IFRS 7 B35 b,
[member]
voorbeeld: IFRS 7 IG31A ingangsdatum 1.1.2019

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanThreeMonth
sMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/570
Publicatieblad van de Europese Unie
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member

member

LaterThanSevenYearsAnd
NotLaterThanTenYears
Member

LaterThanSixMonthsAnd
NotLaterThanOneYear
Member

LaterThanSixMonthsMem
ber

LaterThanTenYearsAnd
NotLaterThanFifteenYears
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

zes

maanden Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan zes maanden. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

Later dan tien jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan tien jaar en niet voorbeeld: IFRS 7 IG31A later dan vijftien jaar [mem later dan vijftien jaar.
ingangsdatum
1.1.2019,
ber]
voorbeeld: IFRS 7 B11

Later dan
[member]

Publicatieblad van de Europese Unie

member

member

Later dan zes maanden en Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan zes maanden en voorbeeld: IFRS 7 B35 d,
niet later dan een jaar niet later dan een jaar.
voorbeeld: IFRS 7 IG28 c [member]
vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 IG31A - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 37 a - vervalda
tum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 B11

NL

Later dan zeven jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan zeven jaar en voorbeeld: IFRS 7 IG31A later dan tien jaar [member] niet later dan tien jaar.
ingangsdatum
1.1.2019,
voorbeeld: IFRS 7 B11

informatieverschaffing: IAS 1
61 b, voorbeeld: IFRS 7 IG28
d - vervaldatum 1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 37 a - ver
valdatum 1.1.2018

ifrs-full

member

Later dan een jaar [member] Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een jaar.

Referenties

LaterThanOneYearMember

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Later dan een jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een jaar en niet gebruikelijke werkwijze: IAS
later dan twee jaar [mem later dan twee jaar.
1 112 c, informatieverschaf
fing: IFRS 16 97 - ingangs
ber]
datum 1.1.2019, informatie
verschaffing: IFRS 16 94 - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 IG31A - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 B11

Elementtype en at
tributen

LaterThanOneYearAndNot member
LaterThanTwoYearsMem
ber

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/571

member

member

member

member

member

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanFour
MonthsMember

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanOneY
earMember

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanSix
MonthsMember

LaterThanThreeMonth
sMember

LaterThanThreeYearsAnd
NotLaterThanFiveYears
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

LaterThanTenYearsMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c, voorbeeld: IFRS 7
IG31A
ingangsdatum
1.1.2019, voorbeeld: IFRS 7
B11

Referenties

Later dan drie jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie jaar en niet voorbeeld: IFRS 7 B35 f,
later dan vijf jaar [member] later dan vijf jaar.
voorbeeld: IFRS 7 IG31A ingangsdatum
1.1.2019,
voorbeeld: IFRS 7 B11

Later dan drie maanden Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie maanden. voorbeeld: IFRS 7 IG20D [member]
ingangsdatum 1.1.2018, ge
bruikelijke werkwijze: IFRS 7
37 - vervaldatum 1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35N - in
gangsdatum 1.1.2018

Later dan drie maanden en Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie maanden voorbeeld: IFRS 7 B35 c,
niet later dan zes maanden en niet later dan zes maanden.
voorbeeld: IFRS 7 IG28 b [member]
vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 IG31A - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 37 a - vervalda
tum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 B11

NL

Later dan drie maanden en Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie maanden voorbeeld: IFRS 7 B11 c
niet later dan een jaar en niet later dan een jaar.
[member]

Later dan drie maanden en Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie maanden gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
niet later dan vier maanden en niet later dan vier maanden.
[member]

Later dan tien jaar [member] Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan tien jaar.

Label

L 143/572
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

member

member

member

member

member

LaterThanThreeYearsMem
ber

LaterThanTwentyYear
sAndNotLaterThanTwenty
fiveYearsMember

LaterThanTwoMonthsAnd
NotLaterThanThreeMonth
sMember

LaterThanTwoYearsAnd
NotLaterThanFiveYears
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

LaterThanThreeYearsAnd
NotLaterThanFourYears
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

Later dan twee jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan twee jaar en niet gebruikelijke werkwijze: IAS
later dan vijf jaar [member] later dan vijf jaar.
1 112 c

Later dan twee maanden en Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan twee maanden gebruikelijke werkwijze: IAS
niet later dan drie maanden en niet later dan drie maanden.
1 112 c, voorbeeld: IFRS 7
[member]
IG20D
ingangsdatum
1.1.2018, gebruikelijke werk
wijze: IFRS 7 37 - vervalda
tum 1.1.2018, voorbeeld:
IFRS 7 35N - ingangsdatum
1.1.2018

Later dan twintig jaar en Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan twintig jaar en voorbeeld: IFRS 7 IG31A ingangsdatum
1.1.2019,
niet later dan vijfentwintig niet later dan vijfentwintig jaar.
voorbeeld: IFRS 7 B11
jaar [member]

voorbeeld: IFRS 7 IG31A ingangsdatum
1.1.2019,
voorbeeld: IFRS 7 B11

NL

Later dan drie jaar [member] Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie jaar.

Later dan drie jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie jaar en niet gebruikelijke werkwijze: IAS
later dan vier jaar [member] later dan vier jaar.
1 112 c, informatieverschaf
fing: IFRS 16 97 - ingangs
datum 1.1.2019, informatie
verschaffing: IFRS 16 94 - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 IG31A - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 B11

Label

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/573

Documentatielabel

Referenties

Lease- en subleasebetalingen
opgenomen als last [ab
stract]
Leaseverbintenissen
voor
leaseovereenkomsten
van
korte duur waarvoor de vrij
stelling van opname is ge
bruikt

X instant credit

member

LeaseAndSubleasePay
mentsRecognisedAsExpen
seAbstract

LeaseCommitmentsForS
horttermLeasesForWhich
RecognitionExemptionHas
BeenUsed

LeaseholdImprovements
Member

LeaseLiabilities

LeaseLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

[ab

Het bedrag van de leaseverplichtingen die verband houden met informatieverschaffing: IFRS
leaseovereenkomsten van de entiteit. Een leaseovereenkomst is 16 47 b - ingangsdatum
een contract, of deel van een contract, waarbij het gebruiks 1.1.2019
recht van een onderliggend actief in ruil voor een vergoeding
gedurende een bepaalde periode wordt overgedragen.

Publicatieblad van de Europese Unie

Leaseverplichtingen
stract]

Leaseverplichtingen

Verbeteringen aan het ge Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die ver gebruikelijke werkwijze: IAS
beteringen aan activa aangehouden onder een leaseovereen 16 37
leasede actief [member]
komst vertegenwoordigen.

NL

Het bedrag van de leaseverbintenissen voor leaseovereenkom informatieverschaffing: IFRS
sten van korte duur die administratief zijn verwerkt met toe 16 55 - ingangsdatum
passing van alinea 6 van IFRS 16. Een leaseovereenkomst van 1.1.2019
korte duur die op de aanvangsdatum een leaseperiode van ten
hoogste twaalf maanden bestrijkt. Een leaseovereenkomst die
een aankoopoptie bevat, is geen leaseovereenkomst van korte
duur.

X duration debit Lease- en subleasebetalingen Het bedrag aan betalingen uit hoofde van lease- en sublease informatieverschaffing: IAS
opgenomen als last
overeenkomsten opgenomen als een last door de lessee.
17 35 c - vervaldatum
1.1.2019

LeaseAndSubleasePay
mentsRecognisedAsExpen
se

Later dan twee jaar en niet Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan twee jaar en niet gebruikelijke werkwijze: IAS
later dan drie jaar [member] later dan drie jaar.
1 112 c, informatieverschaf
fing: IFRS 16 97 - ingangs
datum 1.1.2019, informatie
verschaffing: IFRS 16 94 - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 IG31A - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 B11

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

LaterThanTwoYearsAnd
NotLaterThanThreeYears
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/574
29.5.2019

Leaseovereenkomsten
als Het bedrag van de leaseovereenkomsten waarbij de entiteit de voorbeeld: IAS 24 21 d
lessee, transacties met ver lessee was in het kader van transacties met verbonden partijen.
bonden partijen
[Zie: verbonden partijen [member]]
Leaseovereenkomsten
als Het bedrag van de leaseovereenkomsten waarbij de entiteit de voorbeeld: IAS 24 21 d
lessor, transacties met ver lessor was in het kader van transacties met verbonden partijen.
bonden partijen
[Zie: verbonden partijen [member]]
Rechtsvorm van de entiteit

Voorwaardelijke verplichting Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting voor rechtszaken voorbeeld: IAS 37 88
voor rechtszaken [member] aan. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]

X duration

X duration

text

member

LeasesAsLesseeRelatedPar
tyTransactions

LeasesAsLessorRelatedPar
tyTransactions

LegalFormOfEntity

LegalProceedingsContin
gentLiabilityMember

LegalProceedingsProvision

LegalProceedingsProvisio
nAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

voor

rechts

rechts Het bedrag van de voorziening voor rechtszaken. [Zie: andere voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
voorzieningen]
10 Een rechtszaak, voorbeeld:
IAS 37 87

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorziening voor
zaken [abstract]

Voorziening
zaken

NL

Informatie over de juridische structuur waaronder de entiteit informatieverschaffing: IAS 1
actief is.
138 a

Dit lid geeft vorderingen aan die verband houden met lease informatieverschaffing: IFRS
7 35H b iii - ingangsdatum
overeenkomsten.
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35M b iii - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35N - ingangs
datum 1.1.2018

[mem Dit lid geeft leaseverplichtingen aan. [Zie: leaseverplichtingen] voorbeeld: IAS 7 C Aanslui
ting van uit financieringsacti
viteiten voortvloeiende ver
plichtingen, voorbeeld: IAS 7
44C

Leasevorderingen [member]

Leaseverplichtingen
ber]

member

member

LeaseReceivablesMember

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

LeaseLiabilitiesMember

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
L 143/575

Referenties

Niveau 2 en niveau 3 in de Dit lid geeft gecombineerde categorieën van niveau 2 en niveau informatieverschaffing:
reëlewaardehiërarchie [mem 3 in de reëlewaardehiërarchie aan. [Zie: niveau 2 in de re 19 142
ber]
ëlewaardehiërarchie [member]; niveau 3 in de reëlewaardehië
rarchie [member]]

Niveau 2 in de reëlewaarde Dit lid geeft een categorie van de reëlewaardehiërarchie aan informatieverschaffing:
waarbij inputs voor de waarderingstechnieken inputs zijn die 13 93 b
hiërarchie [member]
geen in niveau 1 opgenomen prijzen zijn die direct of indirect
voor het actief of de verplichting waarneembaar zijn.

Niveau 3 in de reëlewaarde Dit lid geeft een categorie van de reëlewaardehiërarchie aan informatieverschaffing:
waarbij inputs voor de waarderingstechnieken niet-waarneem 13 93 b
hiërarchie [member]
bare inputs voor het actief of de verplichting zijn. Niet-waar
neembare inputs zijn inputs waarvoor geen marktgegevens
beschikbaar zijn en die zijn ontwikkeld met behulp van de
beste informatie die beschikbaar is over de veronderstellingen
waarvan de marktdeelnemers bij het waarderen van het actief
of de verplichting zouden uitgaan.

member

member

member

Level2And3OfFairValue
HierarchyMember

Level2OfFairValueHierar
chyMember

Level3OfFairValueHierar
chyMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IFRS

NL

IAS

Niveau 1 in de reëlewaarde Dit lid geeft een categorie van de reëlewaardehiërarchie aan informatieverschaffing: IAS
hiërarchie [member]
waar inputs voor de waarderingstechnieken genoteerde prijzen 19 142, informatieverschaf
(niet-gecorrigeerd) op actieve markten zijn voor identieke ac fing: IFRS 13 93 b
tiva of verplichtingen waartoe de entiteit toegang kan hebben
op de waarderingsdatum.

Level1OfFairValueHierar
chyMember

ifrs-full

member

Levensduur van de entiteit Informatie over de levensduur van de entiteit in geval van een informatieverschaffing: IAS 1
138 d
met een beperkte levensduur entiteit met een beperkte levensduur.

rechts Dit lid geeft een voorziening voor rechtszaken aan. [Zie: andere voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
voorzieningen [member]]
10 Een rechtszaak, voorbeeld:
IAS 37 87

Documentatielabel

LengthOfLifeOfLimitedLife text
Entity

Voorziening voor
zaken [member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

LegalProceedingsProvision
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/576
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LevelsOfFairValueHierar
chyAxis

Liabilities

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

axis

text

LevelOfRoundingUsedInFi
nancialStatements

ifrs-full

Referenties

De waarde van het niveau van de algemene prijsindex gebruikt informatieverschaffing:
voor de aanpassing van de informatie van een jaarrekening van 29 39 c
een entiteit met als functionele valuta de valuta van een eco
nomie met hyperinflatie.

De beschrijving van een indicatie van de mate waarin de enti informatieverschaffing:
teit aan een toegezegdpensioenregeling deelneemt in vergelij 19 148 d v
king met andere deelnemende entiteiten. Voorbeelden van
maatstaven die een dergelijke indicatie kunnen geven, zijn on
der meer het aandeel van de entiteit in de totale bijdragen aan
de regeling of het aandeel van de entiteit in het totale aantal
bijdragende deelnemers, gepensioneerde deelnemers en voor
malige deelnemers die recht hebben op vergoedingen, indien
deze informatie beschikbaar is. [Zie: toegezegdpensioenregelin
gen [member]]

Documentatielabel

IAS

IAS

Verplichtingen

Het bedrag aan bestaande verplichtingen van de entiteit die
voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden waarvan de
afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom uit
de entiteit van middelen die economische voordelen behelzen.

informatieverschaffing: IAS 1
55,
informatieverschaffing:
IFRS 13 93 a, informatiever
schaffing: IFRS 13 93 b, in
formatieverschaffing:
IFRS
13 93 e, informatieverschaf
fing: IFRS 8 28 d, informatie
verschaffing: IFRS 8 23

Niveaus in de reëlewaarde De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS
hiërarchie [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 19 142, informatieverschaf
tabel vervolledigen.
fing: IFRS 13 93 b

NL

Gehanteerde mate van af Informatie over de gehanteerde mate van afronding bij de informatieverschaffing: IAS 1
ronding in jaarrekening
presentatie van bedragen in de jaarrekening.
51 e

Niveau van de prijsindex

X.XX instant

LevelOfPriceIndex

ifrs-full

Label

Mate waarin de entiteit deel
neemt in vergelijking met
andere deelnemende entitei
ten

Elementtype en at
tributen

LevelOfParticipationOfEnti X.XX instant
tyComparedWithOtherPar
ticipatingEntities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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Uit financieringsactiviteiten Dit lid geeft uit financieringsactiviteiten voortvloeiende ver voorbeeld: IAS 7 44D
voortvloeiende verplichtin plichtingen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
gen [member]
waarde voor de as „Uit financieringsactiviteiten voortvloeiende
verplichtingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie:
uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen]
Verplichtingen uit hoofde Het bedrag aan verplichtingen uit hoofde van uitgegeven ver
van uitgegeven verzekerings zekeringscontracten en herverzekeringscontracten. [Zie: types
contracten en herverzeke verzekeringscontracten [member]
ringscontracten

Verplichtingen verschuldigd Het bedrag aan verplichtingen verschuldigd aan centrale ban gebruikelijke werkwijze: IAS
ken.
1 55
aan centrale banken

X instant credit

axis

member

X instant credit

X instant credit

LiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

LiabilitiesArisingFromFi
nancingActivitiesAxis

LiabilitiesArisingFromFi
nancingActivitiesMember

LiabilitiesArisingFromInsu
ranceContracts

LiabilitiesDueToCentral
Banks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

ifrs-full

voorbeeld: IAS 1 55, infor
matieverschaffing: IFRS 4
37 b, informatieverschaffing:
IFRS 4 37 e, voorbeeld:
IFRS 4 IG20 a, voorbeeld:
IFRS 4 IG37 a

NL

Uit financieringsactiviteiten De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IAS 7 44D
voortvloeiende verplichtin of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de
gen [axis]
tabel vervolledigen.

Uit financieringsactiviteiten Het bedrag aan uit financieringsactiviteiten voortvloeiende ver voorbeeld: IAS 7 44D
voortvloeiende verplichtin plichtingen waarvoor kasstromen in het kasstroomoverzicht als
gen
kasstromen uit financieringsactiviteiten werden geclassificeerd,
dan wel toekomstige kasstromen als dusdanig zullen worden
geclassificeerd. [Zie: kasstromen uit hoofde van (gebruikt in)
financieringsactiviteiten; verplichtingen]

Verplichtingen die voort
vloeien uit de exploratie en
evaluatie van minerale hulp
bronnen

Het bedrag aan verplichtingen die voortvloeien uit het opspo informatieverschaffing:
ren van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, 6 24 b
olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat
de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald
gebied exploratieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen
van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvat
baarheid van de winning van de minerale hulpbron.

Referenties

X instant credit

Documentatielabel

LiabilitiesArisingFromEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResources

Verplichtingen [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

LiabilitiesAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/578
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X duration cre Verplichtingen in dochter Het bedrag aan verplichtingen in dochterondernemingen of informatieverschaffing: IAS 7
ondernemingen of bedrijven andere bedrijven waarover de zeggenschap wordt verkregen 40 d
dit
waarover de zeggenschap of verloren. [Zie: dochterondernemingen [member]]
wordt verworven of afgesto
ten
Verplichtingen gewaardeerd De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
tegen reële waarde en uitge of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 13 98
geven met een onlosmake tabel vervolledigen.
lijk verbonden externe kre
dietbescherming [axis]
Verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde en uitge
geven met een onlosmake
lijk verbonden externe kre
dietbescherming [member]

X instant credit

axis

member

LiabilitiesIncurred

LiabilitiesInSubsidiaryOr
BusinessesAcquiredOrDis
posed2013

LiabilitiesMeasuredAtFair
ValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEn
hancementAxis

LiabilitiesMeasuredAtFair
ValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEn
hancementMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Dit lid geeft verplichtingen aan gewaardeerd tegen reële waarde informatieverschaffing:
en uitgegeven met een onlosmakelijk verbonden externe kre 13 98
dietbescherming. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as „Verplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde en uitgegeven met een onlosmakelijk verbonden ex
terne kredietbescherming” indien er geen ander lid wordt ge
bruikt. [Zie: verplichtingen; gewaardeerd tegen reële waarde
[member]]

De reële waarde op overnamedatum van aangegane verplich informatieverschaffing:
tingen (bijvoorbeeld een verplichting voor een voorwaardelijke 3 B64 f iii
vergoeding) als vergoeding overgedragen in een bedrijfscom
binatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

IFRS

IFRS

IFRS

NL

Aangegane verplichtingen

Het bedrag aan verplichtingen die deel uitmaken van groepen informatieverschaffing: IAS 1
activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als 54 p, informatieverschaffing:
aangehouden voor verkoop. [Zie: verplichtingen; groepen ac IFRS 5 38
tiva die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aange
houden voor verkoop [member]]

ifrs-full

Verplichtingen die deel uit
maken van groepen activa
die worden afgestoten en
die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop

X instant credit

IFRS

LiabilitiesIncludedInDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSale

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Verplichtingen uit hoofde Het bedrag aan verplichtingen die voortvloeien uit op aandelen informatieverschaffing:
van op aandelen gebaseerde gebaseerde betalingstransacties. Op aandelen gebaseerde beta 2 51 b i
betalingstransacties
lingstransacties zijn transacties waarbij de entiteit: a) goederen
of diensten ontvangt van de leverancier van die goederen of
diensten (met inbegrip van een werknemer) in het kader van
een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst; of b) een
verplichting aangaat om de transactie met de leverancier af te
wikkelen in het kader van een op aandelen gebaseerde beta
lingsovereenkomst wanneer een andere entiteit van de groep
die goederen of diensten ontvangt. [Zie: op aandelen geba
seerde betalingsovereenkomsten [member]]

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

LiabilitiesFromSharebased
PaymentTransactions2011

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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L 143/579

X instant credit

IFRS

Verplichtingen waarop signi Het bedrag in de geconsolideerde jaarrekening van de verplich informatieverschaffing:
ficante restricties van toe tingen van de groep waarop significante restricties (bijvoor 12 13 c
passing zijn
beeld wettelijke, contractuele en regelgevende restricties) van
toepassing zijn uit hoofde van het vermogen van de entiteit
om over te gaan tot afwikkeling van de verplichtingen van de
groep.

LiabilitiesToWhichSignifi
cantRestrictionsApply

IAS

IFRS

ifrs-full

X instant credit

Het bedrag aan verplichtingen die geen actuariële contante informatieverschaffing:
waarde van toegezegde pensioenrechten in het kader van toe 26 35 a v
gezegdpensioenregelingen zijn. [Zie: actuariële contante waarde
van toegezegde pensioenrechten]

Het bedrag aan verplichtingen of componenten van het eigen voorbeeld: IFRS 4 IG22 f,
vermogen met betrekking tot discretionaire winstdeling. Dis voorbeeld: IFRS 4 37 b
cretionaire winstdeling is een contractueel recht om, in aan
vulling op gegarandeerde voordelen, aanvullende voordelen te
ontvangen: a) die waarschijnlijk een belangrijk gedeelte van de
totale contractuele voordelen uitmaken; b) waarvan de hoogte
of het tijdstip contractueel door de emittent wordt bepaald; en
c) die contractueel gebaseerd zijn op: i) de prestaties van een
bepaalde pool van contracten of een bepaald type contract; ii)
gerealiseerde en/of ongerealiseerde beleggingsopbrengsten van
een bepaalde pool van door de emittent gehouden activa; of iii)
de winst of het verlies van de vennootschap, het fonds of een
andere entiteit die het contract uitgeeft.

IFRS

Het bedrag aan verplichtingen opgenomen in de jaarrekening informatieverschaffing:
van de entiteit met betrekking tot haar belangen in gestructu 12 29 a
reerde entiteiten. [Zie: verplichtingen; niet-geconsolideerde ge
structureerde entiteiten [member]]

LiabilitiesRecognisedInEnti
tysFinancialStatementsIn
RelationToStructuredEnti
ties

ifrs-full
Verplichtingen opgenomen
in de jaarrekening van de
entiteit met betrekking tot
gestructureerde entiteiten

Verplichtingen die geen ac
tuariële contante waarde
van toegezegde pensioen
rechten zijn

LiabilitiesOtherThanActua
rialPresentValueOfPromise
dRetirementBenefits

ifrs-full

Referenties

Dit lid geeft bestaande verplichtingen aan van de entiteit die informatieverschaffing:
voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden waarvan de 13 93
afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom uit
de entiteit van middelen die economische voordelen behelzen.
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
„Klassen van verplichtingen” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: verplichtingen]

Documentatielabel

NL

X instant credit

Verplichtingen of com
ponenten van het eigen ver
mogen met betrekking tot
discretionaire winstdeling

LiabilitiesOrComponentsO X instant credit
fEquityRelatingToDiscretio
naryParticipationFeatures

Verplichtingen [member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

LiabilitiesMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/580
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LicencesAndFranchises

LicencesAndFranchises
Member

ifrs-full

ifrs-full

member
Licenties
[member]

en

Het bedrag aan immateriële activa die het gebruiksrecht ver voorbeeld: IAS 38 119 d
tegenwoordigen van bepaalde immateriële activa die in het
bezit zijn van een andere entiteit, evenals het recht om een
bedrijf te exploiteren met behulp van de naam, handelswaar,
diensten, methodologie, promotionele steun, marketing en be
voorrading van een andere entiteit. [Zie: andere immateriële
activa dan goodwill]

franchises Dit lid geeft een klasse aan van immateriële activa die het voorbeeld: IAS 38 119 d
gebruiksrecht vertegenwoordigen van bepaalde immateriële ac
tiva die in het bezit zijn van een andere entiteit, evenals het
recht om een bedrijf te exploiteren met behulp van de naam,
handelswaar, diensten, methodologie, promotionele steun, mar
keting en bevoorrading van een andere entiteit. [Zie: andere
immateriële activa dan goodwill]

Licenties en franchises

NL

X instant debit

X duration cre Baten uit licentievergoedin Het bedrag aan baten die voortvloeien uit licentievergoedingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
gen
dit
1 112 c, gebruikelijke werk
wijze: IAS 18 35 b - verval
datum 1.1.2018

LicenceFeeIncome

ifrs-full

Nettoverplichting uit hoofde Het bedrag van het tekort of surplus in het kader van een informatieverschaffing:
van toegezegde pensioen toegezegdpensioenregeling, aangepast om rekening te houden 19 140 a
rechten (actief)]
met eventuele gevolgen van de beperking van een nettoactief
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten tot het actiefpla
fond. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

IAS

X instant credit

LiabilityAssetOfDefinedBe
nefitPlans

ifrs-full

Verplichtingen die een we
zenlijk risico in zich dragen
van materiële aanpassingen
in het volgende boekjaar

Het bedrag aan verplichtingen onderhevig aan veronderstellin informatieverschaffing: IAS 1
gen die een wezenlijk risico in zich dragen van een materiële 125 b
aanpassing aan de bedragen van die verplichtingen in het vol
gende boekjaar.

Referenties

X instant credit

Documentatielabel

LiabilitiesWithSignifican
tRiskOfMaterialAdjust
mentsWithinNextFinancia
lYear

Verplichtingen uit hoofde
van uitgegeven verzekerings
contracten en herverzeke
ringscontracten [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

LiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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Beschrijving van het doel
van de gehanteerde methode
en de beperkingen die ertoe
kunnen leiden dat informa
tie niet volledig de reële
waarde van betrokken activa
en verplichtingen weergeeft
Beschrijving van post(en) in
het overzicht van het totaal
resultaat waarin de afschrij
ving van immateriële activa
is opgenomen
Posten die niet dimensionaal
zijn gekwalificeerd
Beschrijving van posten van
opgenomen activa en ver
plichtingen die aanhoudende
betrokkenheid bij niet langer
opgenomen financiële activa
vertegenwoordigen

text

LimitationsThatMayResul
tInInformationNotFullyRe
flectingFairValueOfAsset
sAndLiabilitiesInvolved

LineItemsIncludingAmorti text
sationOfIntangibleAssetsIn
tangibleAssetsOtherThan
Goodwill

table

LifetimeExpectedCreditLos
sesMember

LineItemsNotDimensional
lyQualified

LineItemsOfRecognisedAs text
setsAndLiabilitiesRepresen
tingContinuingInvolvemen
tInDerecognisedFinancia
lAssets

ifrs-full

ifrs-full

esef_cor

ifrs-full

member

Referenties

De beschrijving van de posten in het overzicht van de finan informatieverschaffing:
ciële positie waarin de boekwaarden van activa en verplichtin 7 42E a
gen zijn opgenomen die de aanhoudende betrokkenheid van de
entiteit bij niet langer opgenomen financiële activa vertegen
woordigen. [Zie: financiële activa]

De beschrijving van de post(en) in het overzicht van het to informatieverschaffing:
taalresultaat waarin de afschrijving van immateriële activa is 38 118 d
opgenomen [Zie: andere immateriële activa dan goodwill; af
schrijvingskosten]

IFRS

IAS

IFRS

NL

De beschrijving van het doel van de gehanteerde methode en informatieverschaffing:
van de beperkingen die ertoe kunnen leiden dat de informatie 7 41 b
niet volledig de reële waarde weergeeft van de betrokken activa
en verplichtingen voor een gevoeligheidsanalyse die de onder
linge afhankelijkheid tussen risicovariabelen weergeeft.

informatieverschaffing: IFRS
7 35H b - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35M b - ingangs
datum 1.1.2018

Dit lid geeft levensverzekeringscontracten aan. [Zie: types ver gebruikelijke werkwijze: IFRS
zekeringscontracten [member]
4 Informatieverschaffing

Dit lid geeft een klasse aan van immateriële activa die het gebruikelijke werkwijze: IAS
gebruiksrecht vertegenwoordigen van bepaalde immateriële ac 38 119
tiva die in het bezit zijn van een andere entiteit. [Zie: andere
immateriële activa dan goodwill]

Documentatielabel

Tijdens de looptijd te ver De lid geeft de te verwachten kredietverliezen aan die voort
wachten
kredietverliezen vloeien uit alle mogelijke gebeurtenissen waardoor tijdens de
[member]
verwachte looptijd van een financieel instrument wanbetaling
met betrekking tot het financiële instrument ontstaat. [Zie: type
waardering van te verwachten kredietverliezen [member]]

Levensverzekeringscontrac
ten [member]

ifrs-full

member

LifeInsuranceContracts
Member

Licenties [member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

LicencesMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/582
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Leningen verworven in een Dit lid geeft leningen aan die zijn verworven in een bedrijfs voorbeeld: IFRS 3 B64 h
bedrijfscombinatie
[mem combinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
ber]

Leningen en voorschotten Het bedrag van de leningen en voorschotten die de entiteit aan gebruikelijke werkwijze: IAS
aan banken
banken heeft verstrekt.
1 55

Leningen en voorschotten Het bedrag van de leningen en voorschotten die de entiteit aan gebruikelijke werkwijze: IAS
aan klanten
klanten heeft verstrekt.
1 55

member

X instant debit

X instant debit

LoansAcquiredInBusiness
CombinationMember

LoansAndAdvancesTo
Banks

LoansAndAdvancesToCus
tomers

ifrs-full

ifrs-full

gebruikelijke werkwijze: IAS
41 41

ifrs-full

Dit lid geeft levende dieren aan.

Leningtoezeggingen [mem Dit lid geeft vaststaande toezeggingen aan om krediet te ver informatieverschaffing: IFRS
ber]
strekken onder vooraf vastgelegde voorwaarden.
7 B8E - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35M - ingangs
datum 1.1.2018

Levende dieren [member]

LoanCommitmentsMember member

member

ifrs-full

Referenties

Dit lid geeft het risico aan dat een entiteit het moeilijk zal voorbeeld: IFRS 7 32
hebben om verplichtingen die verband houden met de afwik
keling van financiële verplichtingen door middel van de le
vering van geldmiddelen of een ander financieel actief, na te
komen. [Zie: financiële activa; financiële verplichtingen]

Documentatielabel

LivingAnimalsMember

Liquiditeitsrisico [member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

LiquidityRiskMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
NL
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member

X instant credit

X instant credit

LoansAndReceivablesCate
goryMember

LoansPayableInBre
achWhichPermittedLender
ToDemandAcceleratedRe
payment

LoansPayableInDefault

LoansReceived

LoansToGovernment

LoansToGovernmentMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag van de leningen die de entiteit aan de overheid gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
heeft verstrekt.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

Leningen aan de overheid Dit lid geeft de leningen aan die aan de overheid zijn verstrekt. gebruikelijke werkwijze: IAS
[member]
1 112 c

Leningen aan de overheid

Het bedrag aan ontvangen leningen.

IFRS

Aangegane leningen waar Het bedrag van de aangegane leningen waarvoor de entiteit in informatieverschaffing:
voor de entiteit in gebreke gebreke is gebleven.
7 18 b
is gebleven
Ontvangen leningen

IFRS

Schendingen van bepalingen Het bedrag van de aangegane leningen waarbij er sprake is van informatieverschaffing:
van overeenkomsten betref schendingen van de bepalingen van de leningovereenkomst die 7 19
fende aangegane leningen de financier in staat stelden versnelde aflossing te eisen.
die de financier in staat stel
den versnelde aflossing te ei
sen

Publicatieblad van de Europese Unie

member

X instant debit

Referenties

Het bedrag aan niet-afgeleide financiële activa met vaste of informatieverschaffing: IFRS
bepaalbare betalingen die niet op een actieve markt zijn geno 7 8 c - vervaldatum 1.1.2018
teerd, met uitzondering van activa: a) die de entiteit voor
nemens is onmiddellijk of in de nabije toekomst te verkopen,
die geclassificeerd moeten worden als aangehouden voor han
delsdoeleinden, en die de entiteit bij eerste opname aanwijst als
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies; b) die de entiteit bij eerste
opname aanwijst als beschikbaar voor verkoop; of c) waarbij
de houder, om een andere reden dan een verslechtering van de
kredietwaardigheid, mogelijk niet nagenoeg zijn gehele initiële
investering zal realiseren; deze activa moeten als beschikbaar
voor verkoop worden geclassificeerd. Een verworven belang in
een pool van activa die geen leningen of vorderingen zijn
(bijvoorbeeld een belang in een open-end beleggingsfonds of
een vergelijkbaar fonds), is geen lening of vordering. [Zie: af
geleide financiële activa]

Documentatielabel

Leningen en vorderingen, Dit lid geeft de categorie leningen en vorderingen van financi informatieverschaffing: IFRS
categorie [member]
ële activa aan. [Zie: leningen en vorderingen]
7 8 c - vervaldatum 1.1.2018

Leningen en vorderingen

Label

NL

X instant credit

X instant debit

Elementtype en at
tributen

LoansAndReceivables

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/584
29.5.2019

Referenties

Vaste voorziening
rechtszaken

Vaste diverse andere voor Het bedrag aan diverse andere vaste voorzieningen. [Zie: di gebruikelijke werkwijze: IAS
zieningen
verse andere voorzieningen]
1 78 d

LongtermLegalProceedings X instant credit
Provision

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

LongtermMiscellaneousO
therProvisions

LongtermOnerousCon
tractsProvision

LongtermProvisionForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCosts

LongtermRestructuringPro
vision

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

voor Het bedrag van de vaste voorziening voor rechtszaken. [Zie: voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
voorziening voor rechtszaken]
10 Een rechtszaak, voorbeeld:
IAS 37 87

Het bedrag aan langlopende deposito's aangehouden door de gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
entiteit.

reorganisatievoorzie Het bedrag van de vaste voorziening voor reorganisatie. [Zie: voorbeeld: IAS 37 70
reorganisatievoorziening]

Publicatieblad van de Europese Unie

Vaste
ning

Vaste voorziening voor ont Het bedrag van de vaste voorziening voor ontmantelings-, her voorbeeld: IAS 37 D Voor
mantelings-, herstel- en sa stel- en saneringskosten. [Zie: voorziening voor ontmantelings- beelden: informatieverschaf
neringskosten
, herstel- en saneringskosten]
fing, voorbeeld: IAS 37 87

Vaste voorziening voor ver Het bedrag van de vaste voorziening voor verlieslatende con voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
lieslatende contracten
tracten. [Zie: voorziening voor verlieslatend contract]
8 Een verlieslatend contract vervaldatum 1.1.2019, voor
beeld: IAS 37 66

Langlopende deposito's

NL

X instant debit

voorbeeld: IFRS 15 B89 e ingangsdatum 1.1.2018

contracten Dit lid geeft langlopende contracten met klanten aan.

LongtermDeposits

voorbeeld: IAS 7 C Aanslui
ting van uit financieringsacti
viteiten voortvloeiende ver
plichtingen, voorbeeld: IAS 7
44C

leningen Dit lid geeft langlopende leningen aan. [Zie: leningen]

ifrs-full

Langlopende
[member]

Langlopende
[member]

LongtermContractsMember member

member

ifrs-full

van Het langlopende gedeelte van langlopende leningen. [Zie: le gebruikelijke werkwijze: IAS
ningen]
1 55

Documentatielabel

LongtermBorrowingsMem
ber

Langlopend gedeelte
langlopende leningen

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

LongtermBorrowings

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/585

Referenties

X duration debit Verliezen ontstaan uit ver De verliezen die resulteren uit veranderingen in de reële waarde gebruikelijke werkwijze: IAS
anderingen in de reële van derivaten die zijn opgenomen in winst of verlies. [Zie: 1 85
waarde van derivaten
derivaten [member]]

X duration debit Verliezen uit hoofde van De verliezen uit hoofde van vervreemdingen van vastgoedbe gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
vervreemdingen van vast leggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
goedbeleggingen

X duration debit Verliezen uit hoofde van De verliezen uit hoofde van de vervreemding van beleggingen. informatieverschaffing: IAS 1
vervreemdingen van beleg
98 d
gingen

LossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

LossesOnDisposalsOfIn
vestmentProperties

LossesOnDisposalsOfIn
vestments

LossesOnDisposalsOfNon
currentAssets

LossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Verliezen uit hoofde van De verliezen uit hoofde van de vervreemding van materiële informatieverschaffing: IAS 1
98 c
vervreemdingen van materi vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]
ële vaste activa

X duration debit Verliezen uit hoofde van De verliezen uit hoofde van vervreemdingen van vaste activa. gebruikelijke werkwijze: IAS
vervreemdingen van vaste [Zie: vaste activa]
1 112 c
activa

NL

X duration debit Geleden verliezen met be Het bedrag aan door de entiteit geleden verliezen met betrek voorbeeld: IFRS 12 B26 b
trekking tot belangen in ge king tot haar belangen in gestructureerde entiteiten. [Zie: nietstructureerde entiteiten
geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

Het verlies, opgenomen in het overzicht van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
dat voortvloeit uit het niet langer opnemen van financiële 7 20A - ingangsdatum
activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: finan 1.1.2018
ciële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]

LossesIncurredInRelation
ToInterestsInStructuredEn
tities

X duration debit Verliezen die voortvloeien
uit het niet langer opnemen
van financiële activa gewaar
deerd tegen geamortiseerde
kostprijs

ifrs-full

Het bedrag van de vaste voorziening voor garanties. [Zie: ga voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
rantievoorziening]
1 Garanties, voorbeeld: IAS
37 87

Documentatielabel

LossesArisingFromDere
cognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortised
Cost

Vaste garantievoorziening

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

LongtermWarrantyProvisi
on

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/586
29.5.2019

member

member

MachineryMember

MajorBusinessCombinati
onMember

MajorComponentsOf
TaxExpenseIncomeAbstract

MajorCustomersAxis

MajorCustomersMember

MajorOrdinaryShareTrans
actionsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die af voorbeeld: IAS 16 37 c
schrijfbare machines met lange levensduur vertegenwoordigen
die worden gebruikt in het kader van bedrijfsactiviteiten. [Zie:
materiële vaste activa]

Het bedrag aan materiële vaste activa die afschrijfbare machines voorbeeld: IAS 16 37 c
met lange levensduur vertegenwoordigen die worden gebruikt
in het kader van bedrijfsactiviteiten. [Zie: materiële vaste activa]

Klanten [member]

Belangrijke transacties in ge Dit lid geeft belangrijke transacties in gewone aandelen aan. voorbeeld: IAS 10 22 f
wone aandelen [member]
[Zie: gewone aandelen [member]]

member

Dit lid geeft klanten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de stan informatieverschaffing:
daardwaarde voor de as „Belangrijke cliënten” indien er geen 8 34
ander lid wordt gebruikt.

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 8 34
tabel vervolledigen.

member

Belangrijke cliënten [axis]

Belangrijkste componenten
van belastinglasten (-baten)
[abstract]

Belangrijke bedrijfscombina Dit lid geeft belangrijke bedrijfscombinaties aan. [Zie: bedrijfs voorbeeld: IAS 10 22 a
combinaties [member]]
tie [member]

Machines [member]

Machines

IFRS

IFRS

NL

axis

X instant debit

Machinery

informatieverschaffing: IAS 1
98 f

Referenties

Dit lid geeft licenties inzake Long Term Evolution aan. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
licenties en franchises]
38 119

ifrs-full

LTE-licenties [member]

member

LTELicencesMember

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Verliezen uit hoofde van ge De verliezen uit hoofde van gerechtelijke schikkingen.
rechtelijke schikkingen

Elementtype en at
tributen

LossesOnLitigationSettle
ments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/587

Marktvergelijkbare
onder Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die in voorbeeld: IFRS 13 IE63,
nemingen [member]
overeenstemming is met de marktbenadering en die de analyse voorbeeld: IFRS 13 B5
van inputs van vergelijkbare entiteiten (bijvoorbeeld Ebitda-ra
tio, opbrengstratio, korting voor het gebrek aan verhandelbaar
heid, zeggenschapspremie) op de huidige markt behelst. [Zie:
marktbenadering [member]]

prijzen Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die over voorbeeld: IFRS 13 IE63,
eenstemt met de marktbenadering en die de analyse van ver voorbeeld: IFRS 13 B5
gelijkbare prijzen (bijvoorbeeld prijs per vierkante meter) op de
huidige markt behelst. [Zie: marktbenadering [member]]

member

member

member

MarketApproachMember

MarketComparableCompa
niesMember

MarketComparablePrices
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Marktvergelijkbare
[member]

Dit lid geeft een waarderingstechniek aan die gebruikmaakt van voorbeeld: IFRS 13 62
prijzen en andere relevante informatie die wordt gegenereerd
door markttransacties met betrekking tot identieke of vergelijk
bare (d.w.z. soortgelijke) activa, verplichtingen of een groep
van activa en verplichtingen, zoals een bedrijf.

Verplichte reservedeposito's Het bedrag van de reserve die in deposito is gehouden bij een gebruikelijke werkwijze: IAS
centrale bank om aan regelgevende reserveverplichtingen te 1 112 c
bij centrale banken
voldoen.

X instant debit

MandatoryReserveDeposit
sAtCentralBanks

ifrs-full

NL

Marktbenadering [member]

Managementconclusie
in De conclusie van het management dat de jaarrekening een informatieverschaffing: IAS 1
zake getrouw beeld als ge getrouw beeld geeft van de financiële positie, financiële pres 20 a
volg van afwijking
taties en kasstromen van de entiteit wanneer de entiteit is
afgeweken van een vereiste van een IFRS.

text

ManagementConclusio
nOnFairPresentationAs
ConsequenceOfDeparture

voorbeeld: IAS 10 22 c

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Belangrijke aankopen van Dit lid geeft belangrijke aankopen van activa aan.
activa [member]

Label

member

Elementtype en at
tributen

MajorPurchasesOfAssets
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/588
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Klantenmarkten [member]

Uitgaverechten

Uitgaverechten [member]

member

X instant debit

member

MarketsOfCustomersMem
ber

MastheadsAndPublishing
Titles

MastheadsAndPublishing
TitlesMember

MaterialIncomeAndExpen
seAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Dit lid staat voor een klasse van immateriële activa die uitga voorbeeld: IAS 38 119 b
verechten vertegenwoordigen die via registratie zijn verkregen.
[Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

Het bedrag aan immateriële activa die uitgaverechten vertegen voorbeeld: IAS 38 119 b
woordigen die via registratie zijn verkregen. [Zie: andere im
materiële activa dan goodwill]

Dit lid geeft alle klantenmarkten aan. Dit vertegenwoordigt voorbeeld: IFRS 15 B89 c tevens de standaardwaarde voor de as „Klantenmarkten” indien ingangsdatum 1.1.2018
er geen ander lid wordt gebruikt.

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 15 B89 c of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum 1.1.2018
tabel vervolledigen.

Dit lid geeft het risico aan dat de reële waarde of toekomstige voorbeeld: IFRS 7 32
kasstromen van een financieel instrument zullen schommelen
als gevolg van veranderingen in marktprijzen. Marktrisico om
vat drie soorten risico: valutarisico, renterisico en ander prijs
risico. [Zie: valutarisico [member]; renterisico [member]; ander
prijsrisico [member]; financiële instrumenten, klasse [member]]

Documentatielabel

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Materiële baten en -lasten
[abstract]

Klantenmarkten [axis]

axis

MarketsOfCustomersAxis

Marktrisico [member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

MarketRiskMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/589

member

member

member

text block

text block

MatrixPricingMember

MatureBiologicalAssets
Member

MaturityAnalysisForDeriva
tiveFinancialLiabilities

MaturityAnalysisForNon
derivativeFinancialLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

MaterialReconcilingItems
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
een looptijdanalyse voor
niet-afgeleide financiële ver
plichtingen [text block]

Informatieverschaffing over
een looptijdanalyse voor af
geleide financiële verplich
tingen [text block]

De informatieverschaffing over een looptijdanalyse voor niet- informatieverschaffing:
afgeleide financiële verplichtingen (met inbegrip van uitgegeven 7 39 a
financiële-garantiecontracten) waaruit de resterende contractu
ele looptijden blijken. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen]

De informatieverschaffing over een looptijdanalyse voor afge informatieverschaffing:
leide financiële verplichtingen, met inbegrip van de resterende 7 39 b
contractuele looptijden van de afgeleide financiële verplichtin
gen waarvoor contractuele looptijden essentieel zijn om inzicht
te krijgen in het tijdstip van de kasstromen. [Zie: afgeleide
financiële verplichtingen]

activa Dit lid geeft rijpe biologische activa aan. Rijpe biologische voorbeeld: IAS 41 43
activa zijn die welke oogstbare specificaties hebben bereikt
(in het geval van verbruikbare biologische activa) of in staat
zijn om regelmatige oogsten voort te brengen (in het geval van
vruchtdragende biologische activa). [Zie: biologische activa]

Dit lid geeft een specifieke wiskundige waarderingstechniek aan voorbeeld: IFRS 13 B7
die in overeenstemming is met de marktbenadering en die
hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de waardering van bepaalde
types financiële instrumenten, zoals schuldbewijzen, en die
zich niet uitsluitend baseert op genoteerde prijzen voor de
specifieke effecten maar veeleer op de relatie van de effecten
tot andere genoteerde benchmarkeffecten. [Zie: marktbenade
ring [member]; financiële instrumenten, klasse [member]]

IFRS

IFRS

IFRS
NL

Rijpe biologische
[member]

Matrixwaardering [member]

Materiële restposten [mem Dit lid geeft gehanteerde materiële aanpassingen aan om een informatieverschaffing:
ber]
aansluiting te geven tussen posten in de jaarrekening van de 8 28
entiteit.

Label

L 143/590
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

MaturityAxis

MaximumExposureToCre
ditRisk

MaximumExposureToCre
ditRiskFinancialInstru
mentsToWhichImpair
mentRequirements
InIFRS9AreNotApplied

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Maximale blootstelling aan
kredietrisico, financiële in
strumenten waarop de ver
eisten van IFRS 9 inzake bij
zondere waardeverminde
ring niet worden toegepast

Het bedrag dat de maximale blootstelling aan kredietrisico het informatieverschaffing: IFRS
best vertegenwoordigt met betrekking tot financiële instrumen 7 36 a - ingangsdatum
ten waarop de vereisten van IFRS 9 inzake bijzondere waarde 1.1.2018
vermindering niet worden toegepast. [Zie: maximale blootstel
ling aan kredietrisico]

informatieverschaffing: IFRS
7 35K a - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 36 a - vervalda
tum 1.1.2018

NL

X instant

Maximale blootstelling aan Het bedrag dat de maximale blootstelling aan kredietrisico het
kredietrisico
best vertegenwoordigt, zonder rekening te houden met even
tuele aangehouden zekerheden of andere kredietbescherming
(bijvoorbeeld „netting”-overeenkomsten die niet in aanmerking
komen voor saldering in overeenstemming met IAS 32). [Zie:
kredietrisico [member]]

X instant

Referenties

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 1
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 61,
informatieverschaffing:
tabel vervolledigen.
IAS 17 31 b - vervaldatum
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IAS 17 35 a - vervalda
tum 1.1.2019, informatiever
schaffing: IAS 17 47 a - ver
valdatum 1.1.2019, informa
tieverschaffing: IAS 17 56 a vervaldatum 1.1.2019, infor
matieverschaffing: IFRS 15
120 b i - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 16 97 - ingangs
datum 1.1.2019, informatie
verschaffing: IFRS 16 94 - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 B11, informa
tieverschaffing: IFRS 7 42E
e,
informatieverschaffing:
IFRS 7 23B a - ingangsdatum
1.1.2018

Documentatielabel

Looptijd [axis]

Label

axis

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/591

Waardering [axis]

X instant

MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructure
dEntities

MaximumLimitOfLossesOf X instant credit
StructuredEntitiesWhichEn
tityIsRequiredToAbsorbBe
foreOtherParties

MeasurementAxis

MeasurementBasesProper
tyPlantAndEquipment

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Waarderingsgrondslagen,
materiële vaste activa

IFRS

De waarderingsgrondslagen die zijn gebruikt voor de bepaling informatieverschaffing:
van de brutoboekwaarde voor een klasse van materiële vaste 16 73 a
activa. [Zie: brutoboekwaarde [member]; materiële vaste activa]

IAS

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 40 32A, informatieverschaf
tabel vervolledigen.
fing: IAS 41 50, informatie
verschaffing: IFRS 13 93 a

Het bedrag dat de maximale blootstelling van de entiteit aan informatieverschaffing:
verlies uit hoofde van haar belangen in gestructureerde entitei 12 29 c
ten het best vertegenwoordigt. [Zie: niet-geconsolideerde ge
structureerde entiteiten [member]]

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

text

Maximale blootstelling aan
verlies uit hoofde van belan
gen in gestructureerde enti
teiten

Maximale blootstelling aan Het bedrag dat de maximale blootstelling van de entiteit aan informatieverschaffing:
verlies wegens aanhoudende verlies wegens haar aanhoudende betrokkenheid bij niet langer 7 42E c
betrokkenheid
opgenomen financiële activa het best vertegenwoordigt.

NL

axis

Maximumlimiet van verlie De maximumlimiet van verliezen van gestructureerde entiteiten voorbeeld: IFRS 12 B26 d
zen van gestructureerde en die de entiteit verplicht is vóór andere partijen te absorberen.
titeiten die de entiteit ver [Zie: niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]
plicht is vóór andere par
tijen te absorberen

X instant

MaximumExposureToLoss
FromContinuingInvolve
ment

ifrs-full

Maximale blootstelling aan De maximale blootstelling aan het kredietrisico van leningen of informatieverschaffing: IFRS
het kredietrisico van lenin vorderingen. [Zie: leningen en vorderingen; kredietrisico [mem 7 9 a - vervaldatum 1.1.2018
ber]; maximale blootstelling aan kredietrisico]
gen of vorderingen

X instant

MaximumExposureToCre
ditRiskOfLoansOrReceiva
bles

Referenties

De maximale blootstelling aan het kredietrisico van financiële informatieverschaffing: IFRS
activa aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met 7 9 a - ingangsdatum
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: 1.1.2018
kredietrisico [member]; maximale blootstelling aan kredietrisi
co]

Documentatielabel

ifrs-full

Maximale blootstelling aan
het kredietrisico van financi
ële activa aangewezen als
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies

Label

X instant

Elementtype en at
tributen

MaximumExposureToCre
ditRiskOfFinancialAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/592
29.5.2019

Referenties

Methode voor de beoor De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 7 IG20B deling van te verwachten of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum
1.1.2018,
kredietverliezen [axis]
tabel vervolledigen.
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35I - ingangs
datum 1.1.2018
Methode voor de beoor Dit lid staat voor alle methoden voor de beoordeling van te
deling van te verwachten verwachten kredietverliezen. Te verwachten kredietverliezen
kredietverliezen [member]
zijn het gewogen gemiddelde van kredietverliezen waarbij de
respectieve risico's van een wanbetaling als wegingsfactoren
worden gebruikt. Dit lid vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as „Methode voor de beoordeling van te ver
wachten kredietverliezen” indien er geen ander lid wordt ge
bruikt.

MergerReserveMember

MethodOfAssessmentOfEx axis
pectedCreditLossesAxis

MethodOfAssessmentOfEx member
pectedCreditLossesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

X instant credit

MergerReserve

ifrs-full

Fusiereserve [member]

Fusiereserve

voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35H - in
gangsdatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 35I - ingangs
datum 1.1.2018

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
kan resulteren uit een bedrijfscombinatie die buiten het toepas 1 108
singsgebied van IFRS 3 valt.

Een component van het eigen vermogen die kan resulteren uit gebruikelijke werkwijze: IAS
een bedrijfscombinatie die buiten het toepassingsgebied van 1 55
IFRS 3 valt.

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan goe voorbeeld: IAS 1 78 c, ge
deren verworven om te worden verkocht, vertegenwoordigt. bruikelijke werkwijze: IAS 2
[Zie: voorraden]
37

NL

Actuele handelswaar

X instant debit

Merchandise

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

ifrs-full

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit mediaproductie.

X duration debit Mediaproductielasten

IFRS

MediaProductionExpense

Het bedrag van de aanpassingen in de waarderingsperiode op informatieverschaffing:
genomen voor bepaalde activa, verplichtingen, belangen zonder 3 B67 a iii
zeggenschap of vergoedingen indien de eerste administratieve
verwerking voor een bedrijfscombinatie niet is voltooid. De
waarderingsperiode is de periode na de overnamedatum gedu
rende welke de overnemende partij de voorlopige bedragen die
voor een bedrijfscombinatie zijn opgenomen, kan aanpassen.
[Zie: belangen zonder zeggenschap; bedrijfscombinaties [mem
ber]]

Documentatielabel

ifrs-full

Aanpassingen in de waarde
ringsperiode
opgenomen
voor bepaalde activa, ver
plichtingen, belangen zon
der zeggenschap of vergoe
dingen

Label

X duration

Elementtype en at
tributen

MeasurementPeriodAdjust
mentsRecognisedForParti
cularAssetsLiabilitiesNon
controllingInterestsOrI
temsOfConsideration

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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MethodOfDeterminingFair
ValueOfInstrumentsOrInte
rests

MethodsAndAssumptions
UsedInPreparingSensitivity
Analysis

MethodsOfGenerationAxis

MethodsOfGeneration
Member

MethodsOfTranslationU
sedToDetermineSupple
mentaryInformation

MethodsToDetermineA
mountOfChangesInFairVa
lueOfFinancialAssetsAndFi
nancialLiabilitiesAttributa
bleToChangesInCreditRisk

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

text

text

member

Referenties

Beschrijving van de metho
den voor de bepaling van
het bedrag van de verande
ringen in de reële waarde
van financiële activa en fi
nanciële verplichtingen die
zijn toe te rekenen aan ver
anderingen in het krediet
risico

De beschrijving van de gehanteerde methoden voor de bepa informatieverschaffing:
ling van het bedrag van de veranderingen in de reële waarde 7 11 a
van financiële activa en financiële verplichtingen die zijn toe te
rekenen aan veranderingen in het kredietrisico, met inbegrip
van een verklaring van de reden waarom de methode geschikt
is. [Zie: kredietrisico [member]; financiële activa; financiële ver
plichtingen]

IFRS

IAS

De beschrijving van de omrekeningsmethode gebruikt bij de informatieverschaffing:
bepaling van aanvullende informatie van de entiteit wanneer de 21 57 c
entiteit de informatie weergeeft in een valuta die verschilt van
haar functionele valuta of van haar presentatievaluta.

IAS

IFRS

IFRS

IAS

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 38 118
tabel vervolledigen.

De beschrijving van voor de opstelling van een gevoeligheid informatieverschaffing:
sanalyse gehanteerde methoden en veronderstellingen voor de 7 40 b
types marktrisico waaraan de entiteit wordt blootgesteld. [Zie:
marktrisico [member]]

De beschrijving van de methode voor de bepaling van de reële informatieverschaffing:
waarde van belangen van de overnemende partij die zijn over 3 B64 f iv
gedragen als vergoeding in een bedrijfscombinatie. [Zie: be
drijfscombinaties [member]]

Documentatielabel

[mem Dit lid geeft alle generatiemethoden aan. Dit vertegenwoordigt informatieverschaffing:
tevens de standaardwaarde voor de as „Generatiemethoden” 38 118
indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Beschrijving van de omreke
ningsmethode gebruikt bij
de bepaling van aanvullende
informatie

Generatiemethoden
ber]

Generatiemethoden [axis]

Beschrijving van voor de op
stelling van een gevoelig
heidsanalyse
gehanteerde
methoden en veronderstel
lingen

Beschrijving van de methode
voor de bepaling van de re
ële waarde van instrumenten
of belangen

Label

NL

axis

text

text

Elementtype en at
tributen

L 143/594
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MethodsUsedInPreparingS
ensitivityAnalysisReflec
tingInterdependenciesBe
tweenRiskVariables

MethodsUsedToDetermine
ConstructionContractReve
nueRecognised

MethodsUsedToDetermine
StageOfCompletionOfCon
structionInProgress

MethodsUsedToMeasure
Risk

MethodUsedToAccountFo
rInvestmentsInAssociates

MethodUsedToAccountFo
rInvestmentsInJointVentu
res

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

text

Gehanteerde methode voor De beschrijving van de gehanteerde methode voor de admini informatieverschaffing: IAS
de administratieve verwer stratieve verwerking van investeringen in geassocieerde deel 27 16 c, informatieverschaf
king van investeringen in nemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]
fing: IAS 27 17 c
geassocieerde deelnemingen

text

Gehanteerde methode voor De beschrijving van de gehanteerde methode voor de admini informatieverschaffing: IAS
de administratieve verwer stratieve verwerking van investeringen in joint ventures. [Zie: 27 16 c, informatieverschaf
king van investeringen in joint ventures [member]]
fing: IAS 27 17 c
joint ventures

IFRS

Gehanteerde methoden voor De beschrijving van de gehanteerde methoden voor de meting informatieverschaffing:
van risico's die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: 7 33 b
risicometing
financiële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRIC
15 20 c - vervaldatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IAS 11 39 c - vervalda
tum 1.1.2018

informatieverschaffing: IFRIC
15 20 a - vervaldatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IAS 11 39 b - vervalda
tum 1.1.2018

IFRS

text

De beschrijving van de door de entiteit gehanteerde methoden
voor de bepaling van de in de periode opgenomen opbreng
sten uit hoofde van onderhanden projecten in opdracht van
derden. [Zie: opbrengsten uit hoofde van onderhanden projec
ten in opdracht van derden]

De beschrijving van de gehanteerde methode, parameters en informatieverschaffing:
veronderstellingen bij opstelling van een gevoeligheidsanalyse, 7 41 a
zoals een „value-at-risk”-analyse, die de onderlinge afhankelijk
heid tussen risicovariabelen (bijvoorbeeld rentevoeten en wis
selkoersen) weergeeft en die wordt gebruikt voor het beheren
van financiële risico's.

Documentatielabel

Gehanteerde methoden voor De beschrijving van de door de entiteit gehanteerde methoden
de bepaling van het stadium voor de bepaling van het stadium van voltooiing van onder
van voltooiing van onder handen projecten in opdracht van derden.
handen projecten

Gehanteerde methoden voor
de bepaling van opgenomen
opbrengsten uit hoofde van
onderhanden projecten in
opdracht van derden

Beschrijving van de gehan
teerde methode, parameters
en veronderstellingen bij de
opstelling van een gevoelig
heidsanalyse die de onder
linge afhankelijkheid tussen
risicovariabelen weergeeft

Label

NL

text

text

text

Elementtype en at
tributen
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X instant credit

X instant credit

MinimumFinanceLeasePay
mentsPayable

MinimumFinanceLeasePay
mentsPayableAtPresentVa
lue

MinimumFinanceLeasePay
mentsReceivableAtPresent
Value

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

De beschrijving van de gehanteerde methode voor de bepaling informatieverschaffing:
van het afwikkelingsbedrag voor bestaande relaties voor trans 3 B64 l iv
acties opgenomen los van de verwerving van activa en de
overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties. [Zie: be
drijfscombinaties [member]]

IFRS

Minimale te ontvangen beta
lingen uit hoofde van finan
ciële leases, gewaardeerd te
gen contante waarde

De contante waarde van minimale te ontvangen betalingen uit informatieverschaffing: IAS
hoofde van financiële leases. Minimale leasebetalingen zijn be 17 47 a - vervaldatum
talingen waartoe de lessee gedurende de leaseperiode verplicht 1.1.2019
is of kan worden gesteld, exclusief voorwaardelijke leasebeta
lingen, servicekosten en belastingen die door de lessor moeten
worden betaald en die de lessor gerestitueerd krijgt, samen met:
a) voor de lessee: eventuele bedragen die worden gegarandeerd
door de lessee of door een met de lessee verbonden partij; of b)
voor de lessor: een eventuele restwaarde die aan de lessor
wordt gegarandeerd door: i) de lessee; ii) een met de lessee
verbonden partij; of iii) een derde die niet met de lessor is
verbonden en die financieel in staat is om de verplichtingen
uit hoofde van de garantie na te komen.

Minimale verschuldigde be De contante waarde van minimale verschuldigde betalingen uit informatieverschaffing: IAS
talingen uit hoofde van fi hoofde van financiële leases. [Zie: minimale verschuldigde be 17 31 b - vervaldatum
nanciële leases, gewaardeerd talingen uit hoofde van financiële leases]
1.1.2019
tegen contante waarde

Minimale verschuldigde be Het bedrag aan betalingen over de periode van de financiële informatieverschaffing: IAS
talingen uit hoofde van fi lease waartoe de lessee verplicht is of kan worden gesteld, 17 31 b - vervaldatum
exclusief voorwaardelijke leasebetalingen, servicekosten en be 1.1.2019
nanciële leases
lastingen die door de lessor moeten worden betaald en die de
lessor gerestitueerd krijgt, samen met eventuele bedragen die
worden gegarandeerd door de lessee of door een met de lessee
verbonden partij.

Gehanteerde methode voor
de bepaling van het afwikke
lingsbedrag voor bestaande
relaties voor transacties op
genomen los van de verwer
ving van activa en de over
name van verplichtingen in
bedrijfscombinaties

Gehanteerde methode voor De beschrijving van de gehanteerde methode voor de admini informatieverschaffing: IAS
de administratieve verwer stratieve verwerking van investeringen in dochterondernemin 27 16 c, informatieverschaf
king van investeringen in gen. [Zie: dochterondernemingen [member]]
fing: IAS 27 17 c
dochterondernemingen

Label

NL

X instant debit

text

MethodUsedToDetermine
SettlementAmountFor
PreexistingRelationshipFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
bination

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

MethodUsedToAccountFo
rInvestmentsInSubsidiaries

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

X instant credit

MinimumLeasePayments
OfOtherArrangements
ThatDoNotIncludePay
mentsForNonleaseElements

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

MinimumLeasePayments
OfArrangementsThatInclu
dePaymentsForNonlease
Elements

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

Minimale leasebetalingen met betrekking tot overeenkomsten informatieverschaffing: IFRIC
die geen betalingen voor niet-lease-elementen omvatten. Mini 4 15 b i - vervaldatum
male leasebetalingen zijn betalingen waartoe de lessee gedu 1.1.2019
rende de leaseperiode verplicht is of kan worden gesteld, ex
clusief voorwaardelijke leasebetalingen, servicekosten en belas
tingen die door de lessor moeten worden betaald en die de
lessor gerestitueerd krijgt, samen met: a) voor de lessee: even
tuele bedragen die worden gegarandeerd door de lessee of door
een met de lessee verbonden partij; of b) voor de lessor: een
eventuele restwaarde die aan de lessor wordt gegarandeerd
door: i) de lessee; ii) een met de lessee verbonden partij; of
iii) een derde die niet met de lessor is verbonden en die finan
cieel in staat is om de verplichtingen uit hoofde van de ga
rantie na te komen.

Minimale leasebetalingen met betrekking tot overeenkomsten informatieverschaffing: IFRIC
die ook betalingen voor niet-lease-elementen omvatten. Mini 4 15 b i - vervaldatum
male leasebetalingen zijn betalingen waartoe de lessee gedu 1.1.2019
rende de leaseperiode verplicht is of kan worden gesteld, ex
clusief voorwaardelijke leasebetalingen, servicekosten en belas
tingen die door de lessor moeten worden betaald en die de
lessor gerestitueerd krijgt, samen met: a) voor de lessee: even
tuele bedragen die worden gegarandeerd door de lessee of door
een met de lessee verbonden partij; of b) voor de lessor: een
eventuele restwaarde die aan de lessor wordt gegarandeerd
door: i) de lessee; ii) een met de lessee verbonden partij; of
iii) een derde die niet met de lessor is verbonden en die finan
cieel in staat is om de verplichtingen uit hoofde van de ga
rantie na te komen.

Documentatielabel

NL

Minimale
leasebetalingen
van andere overeenkomsten
die geen betalingen voor
niet-lease-elementen omvat
ten

Minimale
leasebetalingen
van overeenkomsten die
ook betalingen voor nietlease-elementen omvatten

Label
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Referenties

X duration debit Minimale betalingen uit Het gedeelte van betalingen uit hoofde van operationele leases informatieverschaffing: IAS
hoofde van operationele waartoe de lessee verplicht is of kan worden gesteld, exclusief 17 35 c - vervaldatum
leases opgenomen als last
voorwaardelijke leasebetalingen, servicekosten en belastingen 1.1.2019
die door de lessor moeten worden betaald en die de lessor
gerestitueerd krijgt, samen met eventuele bedragen die worden
gegarandeerd door de lessee of door een met de lessee ver
bonden partij, opgenomen als een last.

X instant debit

MinimumOperatingLease
Payments

MiningAssets

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan activa die verband houden met mijnbouwacti gebruikelijke werkwijze: IAS
viteiten van de entiteit.
16 37

Publicatieblad van de Europese Unie

Mijnbouwactiva

Het bedrag aan minimale te ontvangen toekomstige leasebeta informatieverschaffing: IAS
lingen op grond van niet-opzegbare operationele leases. Mini 17 56 a - vervaldatum
male leasebetalingen zijn betalingen waartoe de lessee gedu 1.1.2019
rende de leaseperiode verplicht is of kan worden gesteld, ex
clusief voorwaardelijke leasebetalingen, servicekosten en belas
tingen die door de lessor moeten worden betaald en die de
lessor gerestitueerd krijgt, samen met: a) voor de lessee: even
tuele bedragen die worden gegarandeerd door de lessee of door
een met de lessee verbonden partij; of b) voor de lessor: een
eventuele restwaarde die aan de lessor wordt gegarandeerd
door: i) de lessee; ii) een met de lessee verbonden partij; of
iii) een derde die niet met de lessor is verbonden en die finan
cieel in staat is om de verplichtingen uit hoofde van de ga
rantie na te komen.

NL

Minimale te ontvangen
leasebetalingen op grond
van niet-opzegbare operatio
nele leases

X instant debit

MinimumLeasePayments
ReceivableUnderNoncan
cellableOperatingLease

Het bedrag aan toekomstige minimale verschuldigde leasebeta informatieverschaffing: IAS
lingen op grond van niet-opzegbare operationele leases. Mini 17 35 a - vervaldatum
male leasebetalingen zijn betalingen waartoe de lessee gedu 1.1.2019
rende de leaseperiode verplicht is of kan worden gesteld, ex
clusief voorwaardelijke leasebetalingen, servicekosten en belas
tingen die door de lessor moeten worden betaald en die de
lessor gerestitueerd krijgt, samen met: a) voor de lessee: even
tuele bedragen die worden gegarandeerd door de lessee of door
een met de lessee verbonden partij; of b) voor de lessor: een
eventuele restwaarde die aan de lessor wordt gegarandeerd
door: i) de lessee; ii) een met de lessee verbonden partij; of
iii) een derde die niet met de lessor is verbonden en die finan
cieel in staat is om de verplichtingen uit hoofde van de ga
rantie na te komen.

Documentatielabel

ifrs-full

Minimale
verschuldigde
leasebetalingen op grond
van niet-opzegbare operatio
nele leases

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

MinimumLeasePayments
PayableUnderNoncancella
bleOperatingLease

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/598
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Diverse componenten van
het eigen vermogen [ab
stract]
Diverse vlottende activa [ab
stract]
Diverse kortlopende
plichtingen [abstract]
Divers eigen vermogen [ab
stract]
Diverse verplichtingen [ab
stract]
Diverse vaste activa [ab
stract]
Diverse langlopende
plichtingen [abstract]

Diverse overige onderdelen
van het totaalresultaat [ab
stract]

MiscellaneousAssetsAb
stract

MiscellaneousComponent
sOfEquityAbstract

MiscellaneousCurrentAs
setsAbstract

MiscellaneousCurrentLiabi
litiesAbstract

MiscellaneousEquityAb
stract

MiscellaneousLiabilitiesAb
stract

MiscellaneousNoncurren
tAssetsAbstract

MiscellaneousNoncurrent
LiabilitiesAbstract

MiscellaneousOtherCom
prehensiveIncomeAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Dit lid geeft mijnbouwactiva aan. [Zie: mijnbouwactiva]

Documentatielabel

gebruikelijke werkwijze: IAS
16 37

Referenties

Diverse activa [abstract]

ver

Dit lid geeft met mijnbouwactiviteiten verband houdende rech gebruikelijke werkwijze: IAS
ten aan.
38 119

NL

ver

Mijnbouwrechten [member]

[mem Dit lid geeft vastgoed aan dat met mijnbouwactiviteiten ver gebruikelijke werkwijze: IAS
band houdt.
16 37

MiningRightsMember

Mijnbouwvastgoed
ber]

ifrs-full

member

MiningPropertyMember

Mijnbouwactiva [member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

MiningAssetsMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Label

Documentatielabel

Referenties

Diverse tijdsintervallen [ab
stract]
Verklaring van het feit of de
entiteit het reëlewaardemo
del of het kostprijsmodel
heeft toegepast om vast
goedbeleggingen te waarde
ren

text

member

MiscellaneousOtherProvisi
onsAbstract

MiscellaneousOtherProvisi
onsMember

MiscellaneousOtherReser
vesMember

MiscellaneousTimeBands
Abstract

ModelUsedToMeasureIn
vestmentProperty

MortgagesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

Dit lid geeft een klasse van financiële activa aan die leningen
vertegenwoordigt voor de financiering van de aankoop van
activa waarbij het actief fungeert als onderpand voor de zeker
heidsstelling voor de lening.

IAS

voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
voorbeeld: IFRS 7 IG20B ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 6

De verklaring van het feit of de entiteit het reëlewaardemodel informatieverschaffing:
of het kostprijsmodel heeft toegepast om vastgoedbeleggingen 40 75 a
te waarderen. [Zie: reëlewaardemodel [member]; gewaardeerd
tegen kostprijs [member]; vastgoedbeleggingen]

reserves Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
diverse reserves vertegenwoordigt die de entiteit niet afzonder 1 108
lijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie:
andere reserves [member]]

Hypotheken [member]

Diverse andere
[member]

Diverse andere voorzienin Dit lid geeft diverse andere voorzieningen aan. [Zie: andere informatieverschaffing:
gen [member]
voorzieningen [member]]
37 84

Diverse andere voorzienin
gen [abstract]

NL

member

member

X instant credit

MiscellaneousOtherProvisi
ons

ifrs-full

Diverse andere voorzienin Het bedrag aan diverse andere voorzieningen. [Zie: andere gebruikelijke werkwijze: IAS
gen
voorzieningen]
1 78 d

X duration cre Diverse andere exploitatieba Het bedrag aan diverse andere exploitatiebaten. [Zie: andere gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
ten
exploitatiebaten (-lasten)]
1 112 c

MiscellaneousOtherOpera
tingIncome

ifrs-full

X duration debit Diverse andere exploitatie Het bedrag aan diverse andere exploitatielasten. [Zie: andere gebruikelijke werkwijze: IAS
lasten
exploitatiebaten (-lasten)]
1 112 c

Elementtype en at
tributen

MiscellaneousOtherOpera
tingExpense

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

MultiemployerDefinedBe
nefitPlansMember

MultiperiodExcessEarnings
MethodMember

NameOfAcquiree

NameOfAssociate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Referenties

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die voorbeeld: IAS 16 37 f
gemotoriseerde grondvoertuigen vertegenwoordigen die wor
den gebruikt in het kader van de bedrijfsactiviteiten van de
entiteit. [Zie: materiële vaste activa]

Het bedrag aan materiële vaste activa die gemotoriseerde voorbeeld: IAS 16 37 f
grondvoertuigen vertegenwoordigen die de entiteit in het kader
van haar bedrijfsactiviteiten gebruikt. [Zie: materiële vaste ac
tiva]

Documentatielabel

IFRS

Naam van een geassocieerde De naam van een geassocieerde deelneming. [Zie: geassocieerde informatieverschaffing: IAS
deelnemingen [member]]
27 17 b i, informatieverschaf
deelneming
fing: IAS 27 16 b i, informa
tieverschaffing: IFRS 12 21 a
i

Naam van een overgenomen De naam van het bedrijf of de bedrijven waarover de overne informatieverschaffing:
partij
mende partij zeggenschap verkrijgt in een bedrijfscombinatie. 3 B64 a
[Zie: bedrijfscombinaties [member]]

„Multi-period excess ear Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die over voorbeeld: IFRS 13 B11 c
nings method” [member]
eenstemt met de batenbenadering en die de analyse behelst van
de buitengewone opbrengsten over perioden en wordt gebruikt
om de reële waarde van bepaalde immateriële activa te bepalen.
[Zie: batenbenadering [member]]

Collectieve toegezegdpensi Dit lid geeft de toegezegdpensioenregelingen (die geen wette informatieverschaffing: IAS
oenregelingen van meer lijke regelingen zijn) aan die: a) de activa samenvoegen die zijn 19 33 b, informatieverschaf
werkgevers [member]
bijgedragen door verschillende entiteiten die niet onder geza fing: IAS 19 34 b
menlijke zeggenschap staan; en b) deze activa aanwenden om
vergoedingen toe te kennen aan werknemers van meer dan één
entiteit, en waarbij het niveau van de bijdragen en de toege
kende vergoedingen worden bepaald zonder rekening te hou
den met de identiteit van de entiteit die de werknemers in
dienst heeft. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

Motorvoertuigen [member]

Motorvoertuigen

Label

NL

text

member

MotorVehiclesMember

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

MotorVehicles

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

NameOfGovernmentAnd
NatureOfRelationship
WithGovernment

NameOfJointOperation

NameOfJointVenture

NameOfMostSeniorParen
tEntityProducingPubliclyA
vailableFinancialStatements

NameOfParentEntity

NameOfReportingEntityO
rOtherMeansOfIdentificati
on

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IAS

Naam van de verslaggevende De naam van de verslaggevende entiteit of een andere vorm informatieverschaffing: IAS 1
51 a
entiteit of een andere vorm van identificatie.
van identificatie

Naam van de moedermaat De naam van de moedermaatschappij van de entiteit. [Zie: informatieverschaffing: IAS 1
moedermaatschappij [member]]
138 c, informatieverschaffing:
schappij
IAS 24 13

Naam van de hoogst in rang De naam van de hoogst in rang zijnde moedermaatschappij die informatieverschaffing:
zijnde moedermaatschappij een publiek beschikbare jaarrekening opstelt.
24 13
die een publiek beschikbare
jaarrekening opstelt

Naam van een joint venture De naam van een joint venture. [Zie: joint ventures [member]] informatieverschaffing: IAS
27 17 b i, informatieverschaf
fing: IAS 27 16 b i, informa
tieverschaffing: IFRS 12 21 a
i

Naam van een gezamenlijke De naam van een gezamenlijke bedrijfsactiviteit. [Zie: gezamen informatieverschaffing:
lijke bedrijfsactiviteiten [member]]
12 21 a i
bedrijfsactiviteit

IAS

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

text

text

text

Referenties

De naam van de hoofdmoedermaatschappij of een tussenhoud informatieverschaffing:
stermaatschappij van de entiteit waarvan de geconsolideerde 27 16 a
jaarrekening in overeenstemming is met de IFRS en voor het
publiek toegankelijk is opgesteld. [Zie: geconsolideerd [mem
ber]; IFRS [member]]

Documentatielabel

Naam van de overheid en De naam van de overheid en de aard van haar relatie met de informatieverschaffing:
aard van de relatie met de verslaggevende entiteit (d.w.z. zeggenschap, gezamenlijke zeg 24 26 a
genschap of invloed van betekenis). [Zie: overheid [member]]
overheid

Naam van de entiteit waar
van de voor het publiek toe
gankelijke geconsolideerde
jaarrekening is opgesteld

Label

NL

text

text

Elementtype en at
tributen

NameOfEntityWhoseCon
solidatedFinancialState
mentsHaveBeenProduced
ForPublicUse

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/602
29.5.2019

text

member

NatureOfRisksAndReward
sOfOwnershipToWhichEn
tityRemainsExposed

NetAmountArisingFromIn
suranceContractsMember

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IFRS

Nettobedrag dat voortvloeit Dit lid geeft het nettobedrag aan dat voortvloeit uit verzeke gebruikelijke werkwijze: IFRS
uit verzekeringscontracten ringscontracten. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard 4 Informatieverschaffing
[member]
waarde voor de as „Bedragen die voortvloeien uit verzekerings
contracten” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: types
verzekeringscontracten [member]

Beschrijving van de aard van
de risico’s en voordelen van
eigendom waaraan de enti
teit is blootgesteld

De beschrijving van de aard van de risico's en voordelen van informatieverschaffing:
eigendom van overgedragen financiële activa die niet geheel 7 42D b
zijn verwijderd, waaraan de entiteit is blootgesteld. [Zie: finan
ciële activa]

De beschrijving van de aard van de overgedragen financiële informatieverschaffing:
activa die niet geheel zijn verwijderd. [Zie: overgedragen finan 7 42D a
ciële activa die niet geheel zijn verwijderd [member]; financiële
activa]

Beschrijving van de aard van
de overgedragen financiële
activa die niet geheel zijn
verwijderd

IAS

Naam van de hoofdmoeder De naam van de uiteindelijke partij van de groep die de zeg informatieverschaffing: IAS 1
138 c, informatieverschaffing:
maatschappij van de groep genschap uitoefent.
IAS 24 13

text

ifrs-full

Referenties

dochteronder De naam van een dochteronderneming. [Zie: dochteronder informatieverschaffing: IAS
nemingen [member]]
27 17 b i, informatieverschaf
fing: IAS 27 16 b i, informa
tieverschaffing: IFRS 12 12 a,
informatieverschaffing: IFRS
12 19B a

Documentatielabel

NatureOfFinancialAssets
TransferredDuringPeri
odWhichDoNotQualifyFor
Derecognition

NamesOfEmployersAn
dEmployeeGroupsCovered

ifrs-full

text

Naam van
neming

Label

Namen van werkgevers en De namen van werkgevers en groepen van werknemers die zijn informatieverschaffing:
groepen van werknemers gedekt in toegezegdpensioenregelingen.
26 36 a
die zijn gedekt

NameOfUltimateParentOf
Group

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

NL

text

NameOfSubsidiary

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/603

NetAmountsForPayfloa
tingReceivefixedInterestRa
teSwapsForWhichNet
CashFlowsAreExchanged

NetAssetsLiabilities

NetAssetsLiabilitiesAbstract

NetCurrentAssetsLiabilities
Abstract

NetDebt

NetDeferredTaxAssets

NetDeferredTaxAssetsAnd
LiabilitiesAbstract

NetDeferredTaxLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

X instant credit

Referenties

Het bedrag aan nettoschuld van de entiteit.

Het bedrag aan activa min het bedrag aan verplichtingen.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c, voorbeeld: IFRS 1
IG63

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen voorbeeld: IFRS 7 B11D c
met betrekking tot nettobedragen voor „pay-floating (receivefixed)”-renteswaps waarvoor nettokasstromen worden uitgewis
seld. [Zie: swapcontract [member]

Documentatielabel

Uitgestelde nettobelasting Het bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen min uit gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen
gestelde belastingvorderingen wanneer het absolute bedrag 12 81 g i
aan uitgestelde belastingverplichtingen groter is dan het abso
lute bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen. [Zie: uit
gestelde belastingvorderingen; uitgestelde belastingverplichtin
gen]

Uitgestelde nettobelasting
vorderingen en -verplichtin
gen [abstract]

Uitgestelde nettobelasting Het bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen min uitgestelde gebruikelijke werkwijze: IAS
belastingverplichtingen wanneer het absolute bedrag aan uit 12 81 g i
vorderingen
gestelde belastingvorderingen groter is dan het absolute bedrag
aan uitgestelde belastingverplichtingen. [Zie: uitgestelde belas
tingvorderingen; uitgestelde belastingverplichtingen]

Nettoschuld

Vlottende nettoactiva (kort
lopende nettoverplichtingen)
[abstract]

Nettoactiva (-verplichtingen)
[abstract]

Activa (verplichtingen)

Nettobedragen voor „payfloating (receive-fixed)”-ren
teswaps waarvoor nettokas
stromen worden uitgewis
seld

Label

NL

X instant debit

X instant credit

X instant debit

X instant credit

Elementtype en at
tributen

L 143/604
Publicatieblad van de Europese Unie
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NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreem
entsAbstract

Netto financiële activa on
derhevig aan saldering, af
dwingbare „master netting”overeenkomsten of ver
gelijkbare overeenkomsten
[abstract]

Netto financiële activa on
derhevig aan saldering, af
dwingbare „master netting”overeenkomsten of ver
gelijkbare overeenkomsten

ifrs-full

X instant debit

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreem
ents

ifrs-full

IAS

IAS

Het resterende bedrag na aftrek van de bedragen die vallen informatieverschaffing:
onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of ver 7 13C e
gelijkbare overeenkomst en niet zijn gesaldeerd met financiële
activa, van het nettobedrag van financiële activa die onderhevig
zijn aan saldering of vallen onder een afdwingbare „master
netting”-overeenkomst of een vergelijkbare overeenkomst, ge
presenteerd in het overzicht van de financiële positie.

IFRS

NL

Het bedrag aan verdiende premies uit hoofde van verzekerings gebruikelijke werkwijze: IAS
contracten na aftrek van herverzekeringspremies. [Zie: types 1 85
verzekeringscontracten [member]

X duration cre Verdiende nettopremies
dit

ifrs-full

NetEarnedPremium

NetDefinedBenefitLiability
AssetAxis

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Nettoverplichting uit hoofde Dit lid geeft de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde informatieverschaffing:
van toegezegde pensioen pensioenrechten (actief) aan. Dit vertegenwoordigt tevens de 19 140 a
rechten (actief) [member]
standaardwaarde voor de as „Nettoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten (actief)” indien er geen ander
lid wordt gebruikt. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toe
gezegde pensioenrechten (actief)]

Documentatielabel

member

Label

NetDefinedBenefitLiability
AssetMember

Elementtype en at
tributen

Nettoverplichting uit hoofde De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
van toegezegde pensioen of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 19 140 a
rechten (actief) [axis]
tabel vervolledigen.

Elementnaam/rol URI

axis

Prefix

29.5.2019
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L 143/605

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreem
ents

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreem
entsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

NetFinancialAssetsSubject X instant debit
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sition

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Netto financiële verplichtin
gen onderhevig aan salde
ring, afdwingbare „master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkom
sten [abstract]

Referenties

Het resterende bedrag na aftrek van de bedragen die vallen informatieverschaffing:
onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of ver 7 13C e
gelijkbare overeenkomst en niet zijn gesaldeerd met financiële
verplichtingen, van het nettobedrag van financiële verplichtin
gen die onderhevig zijn aan saldering of vallen onder een
afdwingbare „master netting”-overeenkomst of een vergelijk
bare overeenkomst, gepresenteerd in het overzicht van de fi
nanciële positie.

Het nettobedrag aan financiële activa die onderhevig zijn aan informatieverschaffing:
saldering of aan een afdwingbare „master netting”-overeen 7 13C c
komst of vergelijkbare overeenkomst, gepresenteerd in het
overzicht van de financiële positie. [Zie: financiële activa]

Documentatielabel

IFRS

IFRS
NL

Netto financiële verplichtin
gen onderhevig aan salde
ring, afdwingbare „master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkom
sten

Netto financiële activa on
derhevig aan saldering, af
dwingbare „master netting”overeenkomsten of ver
gelijkbare overeenkomsten,
gepresenteerd in het over
zicht van de financiële posi
tie [abstract]

Netto financiële activa on
derhevig aan saldering, af
dwingbare „master netting”overeenkomsten of ver
gelijkbare overeenkomsten,
gepresenteerd in het over
zicht van de financiële posi
tie

Label

L 143/606
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X duration cre Nettovalutawinst
dit

X duration debit Nettovalutaverlies

NetForeignExchangeGain

NetForeignExchangeLoss

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IFRS

Het nettoverlies dat voortvloeit uit wisselkoersverschillen. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
21 52 a
valutawinst (-verlies)]

De nettowinst die voortvloeit uit wisselkoersverschillen. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
21 52 a
valutawinst (-verlies)]

Het nettobedrag aan financiële verplichtingen die onderhevig informatieverschaffing:
zijn aan saldering of aan een afdwingbare „master netting”- 7 13C c
overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, gepresenteerd in
het overzicht van de financiële positie. [Zie: financiële verplich
tingen]

Documentatielabel

NL

Netto financiële verplichtin
gen onderhevig aan salde
ring, afdwingbare „master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkom
sten, gepresenteerd in het
overzicht van de financiële
positie [abstract]

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

Netto financiële verplichtin
gen onderhevig aan salde
ring, afdwingbare „master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkom
sten, gepresenteerd in het
overzicht van de financiële
positie

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

NetFinancialLiabilitiesSub X instant credit
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sition

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/607

Documentatielabel

Referenties

Het bedrag van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in gebruikelijke werkwijze: IFRS
verband met prijsregulering die verband houdt met winst of 14 IE5, gebruikelijke werk
verlies, die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde wijze: IFRS 14 25
overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies]

NetMovementInOtherRe
gulatoryDeferralAccount
BalancesRelatedToProfitOr
Loss

NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalances
RelatedToOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband
houdt met de overige onder
delen van het totaalresultaat
[abstract]

NL

X duration cre Nettomutatie van andere
dit
uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering
die verband houdt met
winst of verlies

Het bedrag van de nettomutatie van de uitgestelde belasting die informatieverschaffing: IFRS
voortvloeit uit uitgestelde rekeningen in verband met prijsregu 14 24, informatieverschaf
lering die verband houdt met winst of verlies. [Zie: uitgestelde fing: IFRS 14 B12 b
belastingvordering die is gekoppeld aan uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregulering; uitgestelde belastingverplichting
die is gekoppeld aan uitgestelde rekeningen in verband met
prijsregulering; winst (verlies)]

NetMovementInDeferred
X duration cre Nettomutatie van de uit
TaxArisingFromRegulatory dit
gestelde belasting die voort
DeferralAccountBalances
vloeit uit uitgestelde reke
RelatedToProfitOrLoss
ningen in verband met prijs
regulering
die
verband
houdt met winst of verlies

Netto-investering in de fi De bruto-investering in de financiële lease gedisconteerd tegen informatieverschaffing: IFRS
nanciële lease
de impliciete rentevoet van de leaseovereenkomst. Een financi 16 94 - ingangsdatum
ële lease is een leaseovereenkomst die vrijwel alle aan de eigen 1.1.2019
dom van een onderliggend actief verbonden risico's en voor
delen overdraagt. De bruto-investering in de financiële lease is
de som van: a) de door een lessor te ontvangen leasebetalingen
op grond van een financiële lease; en b) de eventuele ongega
randeerde restwaarde die de lessor toekomt. De impliciete ren
tevoet van de leaseovereenkomst is de rentevoet die ervoor
zorgt dat de som van de contante waarde van a) de lease
betalingen en b) de ongegarandeerde restwaarde gelijk is aan
de som van i) de reële waarde van het onderliggende actief en
ii) de initiële directe kosten van de lessor.

Label

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

NetInvestmentInFinance
Lease

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/608
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NetMovementInRegulato
X duration cre Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
ryDeferralAccountBalances dit
RelatedToProfitOrLossAnd
prijsregulering die verband
NetMovementInRelatedDe
houdt met winst of verlies
ferredTax
en nettomutatie van de ge
relateerde uitgestelde belas
ting

NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalances
RelatedToProfitOrLossAnd
NetMovementInRelatedDe
ferredTaxAbstract

NetMovementInRegulato
X duration cre Nettomutatie van uitgestelde
ryDeferralAccountBalances dit
rekeningen in verband met
RelatedToProfitOrLossAt
prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies,
tributableToNoncontrol
lingInterests
toe te rekenen aan belangen
zonder zeggenschap

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het bedrag van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in informatieverschaffing:
verband met prijsregulering die verband houdt met winst of 14 B25
verlies, toe te rekenen aan belangen zonder zeggenschap. [Zie:
nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijs
regulering die verband houdt met winst of verlies; belangen
zonder zeggenschap]

IFRS

Het bedrag van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in informatieverschaffing: IFRS
verband met prijsregulering die verband houdt met winst of 14 24, informatieverschaf
verlies en de nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde be fing: IFRS 14 B12 a
lasting. [Zie: nettomutatie van uitgestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering die verband houdt met winst of ver
lies; nettomutatie van de uitgestelde belasting die voortvloeit
uit uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die
verband houdt met winst of verlies]

Het bedrag van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in informatieverschaffing: IFRS
verband met prijsregulering die verband houdt met winst of 14 23, informatieverschaf
verlies. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met prijsregule fing: IFRS 14 35
ring [member]; winst (verlies)]

Documentatielabel

NL

Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies
en nettomutatie van de ge
relateerde uitgestelde belas
ting [abstract]

Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies
[abstract]

NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalances
RelatedToProfitOrLossAb
stract

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

X duration cre Nettomutatie van uitgestelde
NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalances dit
rekeningen in verband met
RelatedToProfitOrLoss
prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/609

Elementtype en at
tributen
Label

NewIFRSsMember

NewLiabilitiesContingentLi X duration cre Nieuwe
verplichtingen,
dit
abilitiesRecognisedInBusi
voorwaardelijke verplichtin
nessCombination
gen opgenomen in een be
drijfscombinatie

NewProvisionsOtherProvi
sions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Nieuwe IFRS [member]

Het bedrag opgenomen voor nieuwe voorwaardelijke verplich gebruikelijke werkwijze: IFRS
tingen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: 3 B67 c
voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscom
binatie]

Dit lid geeft de IFRS aan die zijn uitgegeven maar nog niet in informatieverschaffing: IAS 8
werking zijn. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde 30 b
voor de as „Nieuwe IFRS” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: IFRS [member]]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 8
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 30 b
tabel vervolledigen.

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die net gebruikelijke werkwijze: IAS
werkinfrastructuur vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste ac 16 37
tiva]

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration cre Nieuwe voorzieningen, an Het bedrag opgenomen voor nieuwe andere voorzieningen. gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
dere voorzieningen
[Zie: andere voorzieningen]
37 84 b

member

Nieuwe IFRS [axis]

Referenties

Het bedrag van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in informatieverschaffing:
verband met prijsregulering die verband houdt met winst of 14 25
verlies, rechtstreeks gekoppeld aan een beëindigde bedrijfsacti
viteit. [Zie: nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies;
beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

Documentatielabel

NL

axis

NewIFRSsAxis

ifrs-full

Netwerkinfrastructuur
[member]

NetworkInfrastructure
Member

member

NetMovementInRegulato
X duration cre Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
ryDeferralAccountBalances dit
RelatedToProfitOrLossDi
prijsregulering die verband
rectlyAssociatedWithDis
houdt met winst of verlies,
rechtstreeks gekoppeld aan
continuedOperation
beëindigde bedrijfsactivitei
ten

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix

L 143/610
29.5.2019

NominalOrPrincipalA
mountOfFinancialInstru
mentOnDiscontinuatio
nOfMeasurementAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRisk

NonadjustingEventsAfter
ReportingPeriodAxis

NonadjustingEventsMem
ber

NoncashAssetsDeclaredFor X instant debit
DistributionToOwnersBe
foreFinancialStatements
AuthorisedForIssue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Activa in natura gedecla
reerd om te worden uit
gekeerd aan eigenaars alvo
rens de jaarrekening voor
publicatie wordt goedge
keurd

Gebeurtenissen die niet lei
den tot aanpassing van de
jaarrekening na verslagperi
ode [member]

IAS

IAS

Het bedrag aan activa in natura die zijn gedeclareerd voor informatieverschaffing: IFRIC
uitkering als dividend, wanneer de datum van aankondiging 17 17 b
zich bevindt na het einde van de verslagperiode maar vóór
de jaarrekening voor publicatie wordt goedgekeurd.

Dit lid geeft gebeurtenissen aan die plaatsvinden tussen het informatieverschaffing:
einde van de verslagperiode en de datum waarop de jaarreke 10 21
ning wordt goedgekeurd voor publicatie en die wijzen op
omstandigheden die zijn ontstaan na het einde van de ver
slagperiode. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde
voor de as „Gebeurtenissen die niet leiden tot aanpassing van
de jaarrekening na verslagperiode” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

Gebeurtenissen die niet lei De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
den tot aanpassing van de of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 10 21
jaarrekening na verslagperi tabel vervolledigen.
ode [axis]

axis

NL

member

Nominaal of hoofdsom
bedrag van een financieel in
strument bij beëindiging van
de waardering tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies omdat een
kredietderivaat wordt ge
bruikt om het kredietrisico
te beheren

Het nominale of hoofdsombedrag van een financieel instru informatieverschaffing: IFRS
ment bij beëindiging van de waardering tegen reële waarde 7 24G c - ingangsdatum
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies 1.1.2018
omdat een kredietderivaat wordt gebruikt om het kredietrisico
van dat financiële instrument te beheren. [Zie: kredietrisico
[member]; derivaten [member]; financiële instrumenten, klasse
[member]]

Nominaal bedrag van een Het nominale bedrag van een afdekkingsinstrument. [Zie: af informatieverschaffing: IFRS
dekkingsinstrumenten [member]]
7 23B a - ingangsdatum
afdekkingsinstrument
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24A d - ingangs
datum 1.1.2018

Label

X instant

X.XX instant

NominalAmountOfHed
gingInstrument

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/611

Belangen zonder
schap [member]

member

NoncontrollingInterest
sMember

NoncurrentAccruedIncome

ifrs-full

ifrs-full

Niet-actuele
baten

toegerekende Het bedrag aan niet-actuele toegerekende baten. [Zie: toegere gebruikelijke werkwijze: IAS
kende baten]
1 112 c

zeggen Dit lid geeft het eigen vermogen aan in een dochteronder informatieverschaffing: IAS 1
neming dat niet direct of indirect aan de moedermaatschappij 106
kan worden toegerekend.

informatieverschaffing: IAS 1
54 q, informatieverschaffing:
IFRS 10 22, informatiever
schaffing: IFRS 12 12 f

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

Belangen
schap

X instant credit

NoncontrollingInterests

ifrs-full

IFRS

informatieverschaffing: IAS
39 37 a - vervaldatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 9 3.2.23 a - in
gangsdatum 1.1.2018

Het bedrag van het belang zonder zeggenschap in de over informatieverschaffing:
genomen partij opgenomen op de overnamedatum voor be 3 B64 o i
drijfscombinaties waarin de overnemende partij minder dan
100 procent van de eigen-vermogensbelangen in de overgeno
men partij bezit op de overnamedatum. [Zie: bedrijfscombina
ties [member]]

Het bedrag aan tot zekerheid strekkende activa in natura (zoals
schuldbewijzen of eigenvermogensinstrumenten) die aan een
verkrijger zijn verstrekt en waarvoor de verkrijger op grond
van een overeenkomst of gebruikelijke praktijk het recht heeft
om de zekerheden te verkopen of als zekerheid aan derden te
verstrekken.

zeggen Het bedrag van het eigen vermogen in een dochteronder
neming dat niet direct of indirect aan een moedermaatschappij
kan worden toegerekend. [Zie: dochterondernemingen [mem
ber]]

Belang zonder zeggenschap
in de overgenomen partij
opgenomen op de overna
medatum

X instant credit

NoncontrollingInterestI
nAcquireeRecognisedAtAc
quisitionDate

ifrs-full

Referenties

De reële waarde van activa in natura die zijn gedeclareerd voor informatieverschaffing: IFRIC
uitkering als dividend, wanneer de datum van aankondiging 17 17 c
zich bevindt na het einde van de verslagperiode maar vóór
de jaarrekening voor publicatie wordt goedgekeurd. [Zie: ge
waardeerd tegen reële waarde [member]; activa in natura ge
declareerd om te worden uitgekeerd aan eigenaars alvorens de
jaarrekening voor publicatie wordt goedgekeurd]

Documentatielabel

NL

zonder

Activa in natura gebruikt als
zekerheid waarvoor de ver
krijger op grond van een
overeenkomst of gebruike
lijke praktijk het recht heeft
om de zekerheden te ver
kopen of als zekerheid aan
derden te verstrekken

NoncashAssetsPledgedAs
X instant debit
CollateralForWhichTransfe
reeHasRightByContractOr
CustomToSellOrRepledge
Collateral

Activa in natura gedecla
reerd om te worden uit
gekeerd aan eigenaars alvo
rens de jaarrekening voor
publicatie wordt goedge
keurd, gewaardeerd tegen re
ële waarde

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

NoncashAssetsDeclaredFor X instant debit
DistributionToOwnersBe
foreFinancialStatements
AuthorisedForIssueAtFair
Value

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/612
29.5.2019

NoncurrentAdvances

NoncurrentAssets

NoncurrentAssetsAbstract

NoncurrentAssetsHeldFor
SaleMember

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForDistributionToOwners

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSale

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

member

X instant debit

Documentatielabel

Referenties

Vaste activa of groepen ac
tiva die worden afgestoten
en die zijn geclassificeerd
als aangehouden voor ver
koop [member]

Vaste activa of groepen ac
tiva die worden afgestoten
en die zijn geclassificeerd
als aangehouden voor ver
koop

IFRS

Dit lid geeft vaste activa of groepen activa aan die worden gebruikelijke werkwijze: IAS
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver 36 127
koop. [Zie: groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]; vaste
activa aangehouden voor verkoop [member]]

Het bedrag aan vaste activa of groepen activa die worden informatieverschaffing:
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver 5 38
koop. [Zie: groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member];

Vaste activa of groepen ac Het bedrag aan vaste activa of groepen activa die worden informatieverschaffing: IFRS
tiva die worden afgestoten afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor 5 38, informatieverschaffing:
en die zijn geclassificeerd uitkering aan eigenaars. [Zie: vaste activa]
IFRS 5 5A
als aangehouden voor uitke
ring aan eigenaars

voorbeeld: IFRS 13 IE60,
voorbeeld: IFRS 13 94, ge
bruikelijke werkwijze: IFRS 5
38

Het bedrag aan activa die niet voldoen aan de definitie van informatieverschaffing: IAS 1
vlottende activa. [Zie: vlottende activa]
66,
informatieverschaffing:
IFRS 12 B12 b ii, voorbeeld:
IFRS 12 B10 b

Vaste activa aangehouden Dit lid geeft vaste activa aan die in hun huidige staat onmid
dellijk beschikbaar zijn voor verkoop en alleen onderworpen
voor verkoop [member]
zijn aan bepalingen die gebruikelijk zijn voor verkoop van
dergelijke activa en waarvoor de verkoop zeer waarschijnlijk
is. [Zie: vaste activa]

Vaste activa [abstract]

Vaste activa

Niet-actuele
ontvangen Het niet-actuele bedrag aan ontvangen betalingen voor in de gebruikelijke werkwijze: IAS
toekomst te leveren goederen of te verlenen diensten. [Zie: 1 55
vooruitbetalingen
ontvangen vooruitbetalingen]

Label

NL

X instant debit

member

X instant debit

X instant credit

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
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Vaste biologische
[member]

X instant debit

NoncurrentAssetsRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

NoncurrentBiologicalAssets X instant debit

NoncurrentBiologicalAs
setsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan andere vaste activa dan financiële instrumenten, informatieverschaffing:
uitgestelde belastingvorderingen, activa uit hoofde van vergoe 8 33 b
dingen na uitdiensttreding en rechten die uit verzekeringscon
tracten voortvloeien. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; fi
nanciële instrumenten, klasse [member]; vaste activa; types ver
zekeringscontracten [member]

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

activa Dit lid geeft vaste biologische activa aan. [Zie: biologische gebruikelijke werkwijze: IAS
activa]
41 50

Het bedrag aan vaste biologische activa. [Zie: biologische ac informatieverschaffing: IAS 1
tiva]
54 f

Op de overnamedatum op Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor de vaste gebruikelijke werkwijze: IFRS
activa die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: vaste 3 B64 i
genomen vaste activa
activa; bedrijfscombinaties [member]]

Andere vaste activa dan fi
nanciële instrumenten, uit
gestelde belastingvorderin
gen, activa uit hoofde van
vergoedingen na uitdienst
treding en rechten die uit
verzekeringscontracten
voortvloeien

Referenties

Het bedrag aan vaste activa of groepen activa die worden informatieverschaffing: IAS 1
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver 54 j
koop of als aangehouden voor uitkering aan eigenaars. [Zie:
vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor uitkering aan eigenaars;
vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop]

Documentatielabel

NL

member

Vaste biologische activa

NoncurrentAssetsOther
X instant debit
ThanFinancialInstruments
DeferredTaxAssetsPostem
ploymentBenefitAsset
sAndRightsArisingUnderIn
suranceContracts

ifrs-full

Vaste activa of groepen ac
tiva die worden afgestoten
en die zijn geclassificeerd
als aangehouden voor ver
koop of als aangehouden
voor uitkering aan eigenaars
[abstract]

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleOrAsHeldForDistri
butionToOwnersAbstract

Vaste activa of groepen ac
tiva die worden afgestoten
en die zijn geclassificeerd
als aangehouden voor ver
koop of als aangehouden
voor uitkering aan eigenaars

Label

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleOrAsHeldForDistri
butionToOwners

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/614
29.5.2019

Langlopende
plichtingen

Langlopende
schuldbewijzen

Niet-actuele dividendbetalin Het bedrag aan niet-actuele dividendbetalingen. [Zie: dividend gebruikelijke werkwijze: IAS
betalingen]
1 55
gen
Niet-actuele accijnsbelasting Het bedrag aan niet-actuele accijnsbelastingschulden. [Zie: ac gebruikelijke werkwijze: IAS
schulden
cijnsbelastingschulden]
1 78

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X instant debit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X instant debit

NoncurrentDebtInstru
mentsIssued

NoncurrentDepositsFrom
Customers

NoncurrentDerivativeFi
nancialAssets

NoncurrentDerivativeFi
nancialLiabilities

NoncurrentDividendPayab
les

NoncurrentExciseTax
Payables

NoncurrentFinanceLeaseLi
abilities

NoncurrentFinanceLease
Receivables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

Niet-actuele vorderingen in Het bedrag aan niet-actuele vorderingen in het kader van fi gebruikelijke werkwijze: IAS
het kader van financiële nanciële leases. [Zie: vorderingen in het kader van financiële 1 55
leases
leases]

Langlopende verplichtingen Het bedrag aan langlopende verplichtingen in het kader van gebruikelijke werkwijze: IAS
in het kader van financiële financiële leases. [Zie: verplichtingen in het kader van financiële 1 55 - vervaldatum 1.1.2019
leases
leases]

Langlopende afgeleide finan Het bedrag aan langlopende afgeleide financiële verplichtingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
ciële verplichtingen
[Zie: afgeleide financiële verplichtingen]
1 55

Vaste afgeleide financiële ac Het bedrag aan vaste afgeleide financiële activa. [Zie: afgeleide gebruikelijke werkwijze: IAS
tiva
financiële activa]
1 55

NL

Langlopende deposito's van Het bedrag aan langlopende deposito's van klanten. [Zie: de gebruikelijke werkwijze: IAS
posito's van klanten]
1 55
klanten

uitgegeven Het bedrag aan langlopende uitgegeven schuldbewijzen. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
uitgegeven schuldbewijzen]
1 55

contractver Het bedrag aan langlopende contractverplichtingen. [Zie: con informatieverschaffing: IFRS
tractverplichtingen]
15 105 - ingangsdatum
1.1.2018

informatieverschaffing: IFRS
15 105 - ingangsdatum
1.1.2018

NoncurrentContractLiabili
ties

Het bedrag aan vaste contractactiva. [Zie: contractactiva]

ifrs-full

Vaste contractactiva

X instant debit

Referenties

NoncurrentContractAssets

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
L 143/615

NoncurrentFinancialAssets

NoncurrentFinancialAsset
sAtAmortisedCost

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meAbstract

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossClassifiedAsHeld
ForTrading

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

X instant debit

Referenties

Het bedrag aan vaste financiële activa. [Zie: financiële activa] informatieverschaffing:
7 25

Documentatielabel

IFRS

Het bedrag aan vaste financiële activa gewaardeerd tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige 7 8 h - ingangsdatum
onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: financiële activa ge 1.1.2018
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat]

Vaste financiële activa ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, geclassifi
ceerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden

Vaste financiële activa ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies [abstract]
Het bedrag aan vaste financiële activa die zijn gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst of verlies en die zijn geclassificeerd als aangehouden
voor handelsdoeleinden. [Zie: financiële activa gewaardeerd te
gen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aan
gehouden]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55, informatieverschaffing:
IFRS 7 8 a - vervaldatum
1.1.2018

Non-current financial assets Het bedrag aan vaste financiële activa gewaardeerd tegen reële disclosure: IFRS 7 8 a
at fair value through profit waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
or loss
verlies. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies]

Vaste financiële activa ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat [abstract]

Vaste financiële activa ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Vaste financiële activa ge Het bedrag aan vaste financiële activa gewaardeerd tegen ge informatieverschaffing: IFRS
waardeerd tegen geamorti amortiseerde kostprijs. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen 7 8 f - ingangsdatum
seerde kostprijs
geamortiseerde kostprijs]
1.1.2018

Vaste financiële activa

Label

NL

X instant debit

X instant debit

X instant debit

X instant debit

Elementtype en at
tributen

L 143/616
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X instant debit

X instant credit

X instant credit

NoncurrentFinancialAssets
MeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncome

NoncurrentFinancialLiabili
ties

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtAmortisedCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

Langlopende financiële ver Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen gewaar informatieverschaffing: IFRS
plichtingen gewaardeerd te deerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële verplich 7 8 f - vervaldatum
gen geamortiseerde kostprijs tingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 8 g - ingangs
datum 1.1.2018

Langlopende financiële ver Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen. [Zie: fi informatieverschaffing:
plichtingen
nanciële verplichtingen]
7 25

Het bedrag aan vaste financiële activa gewaardeerd tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige 7 8 h - ingangsdatum
onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: financiële activa ge 1.1.2018
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat]

NL

Vaste financiële activa ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Voor verkoop beschikbare Het bedrag aan voor verkoop beschikbare vaste financiële ac informatieverschaffing: IFRS
vaste financiële activa
tiva. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa; vaste 7 8 d - vervaldatum
financiële activa]
1.1.2018

X instant debit

NoncurrentFinancialAsset
sAvailableforsale

ifrs-full

Het bedrag aan vaste financiële activa verplicht gewaardeerd informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 7 8 a - ingangsdatum
in winst of verlies in overeenstemming met IFRS 9. [Zie: fi 1.1.2018
nanciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies, verplicht gewaar
deerd tegen reële waarde]

Vaste financiële activa ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, verplicht ge
waardeerd
tegen
reële
waarde

X instant debit

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossMandatorilyMeasu
redAtFairValue

IFRS

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan vaste financiële activa gewaardeerd tegen reële informatieverschaffing:
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of 7 8 a
verlies, die als dusdanig waren aangewezen bij de eerste op
name of later. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij eerste opname of later]

Documentatielabel

Vaste financiële activa ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies, aangewezen
bij eerste opname of later

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponI
nitialRecognition

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Referenties

Niet-actuele overheidssubsi Het bedrag aan niet-actuele overheidssubsidies die in het over gebruikelijke werkwijze: IAS
dies
zicht van de financiële positie zijn opgenomen als uitgestelde 1 55
baten. [Zie: overheid [member]; uitgestelde baten; overheids
subsidies]
Langlopende tot einde loop Het bedrag aan langlopende tot einde looptijd aangehouden informatieverschaffing: IFRS
tijd aangehouden beleggin beleggingen. [Zie: tot einde looptijd aangehouden beleggingen] 7 8 b - vervaldatum 1.1.2018
gen
Niet-actuele te betalen rente Het bedrag aan niet-actuele te betalen rente. [Zie: betaalde gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
rente]

X instant credit

NoncurrentGovernment
Grants

NoncurrentHeldtomaturity X instant debit
Investments

NoncurrentInterestPayable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen gewaar informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 e
ringen in winst of verlies, die als dusdanig waren aangewezen
bij de eerste opname of later. [Zie: financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies, aangewezen bij eerste op
name of later]

IFRS

NL
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X instant credit

Langlopende financiële ver
plichtingen gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies,
aangewezen bij eerste op
name of later

NoncurrentFinancialLiabili X instant credit
tiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecogniti
on

IFRS

ifrs-full

Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen gewaar informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 e
ringen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoel
einden aangehouden. [Zie: langlopende financiële verplichtin
gen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies]

Langlopende financiële ver
plichtingen gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies,
geclassificeerd als voor han
delsdoeleinden aangehouden

NoncurrentFinancialLiabili X instant credit
tiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

ifrs-full

IFRS

Langlopende financiële ver
plichtingen gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
[abstract]

Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen gewaar informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 7 8 e
ringen in winst of verlies. [Zie: financiële verplichtingen ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies]

Documentatielabel

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossAb
stract

Langlopende financiële ver
plichtingen gewaardeerd te
gen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/618
29.5.2019

Langlopende beleggingen in
eigenvermogensinstrumen
ten die zijn aangewezen als
gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat
Langlopende investeringen
die geen investeringen zijn
die administratief werden
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode

NoncurrentInvestmentsInE X instant debit
quityInstrumentsDesignate
dAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome

X instant credit

X instant debit

NoncurrentInvestments
OtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMe
thod

NoncurrentLeaseLiabilities

NoncurrentLeasePrepay
ments

NoncurrentLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Referenties

leaseverplich Het bedrag aan langlopende leaseverplichtingen. [Zie: leasever informatieverschaffing: IFRS
plichtingen]
16 47 b - ingangsdatum
1.1.2019

Het bedrag aan langlopende investeringen die geen investerin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen zijn die administratief werden verwerkt volgens de ver 1 55
mogensmutatiemethode. [Zie: investeringen die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode; vaste
activa; investeringen die geen investeringen zijn die administra
tief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode]

Langlopende verplichtingen

Het bedrag aan verplichtingen die niet voldoen aan de definitie informatieverschaffing: IAS 1
van kortlopende verplichtingen. [Zie: kortlopende verplichtin 69,
informatieverschaffing:
gen]
IFRS 12 B12 b iv, voorbeeld:
IFRS 12 B10 b

Langlopende leasevooruitbe Het bedrag aan langlopende vooruitbetalingen voor leaseover gebruikelijke werkwijze: IAS
eenkomsten. [Zie: langlopende vooruitbetalingen]
1 55
talingen

Langlopende
tingen

informatieverschaffing: IAS 1
54 g

Het bedrag aan langlopende beleggingen in eigenvermogens informatieverschaffing: IFRS
instrumenten die door de entiteit zijn aangewezen als gewaar 7 8 h - ingangsdatum
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande 1.1.2018
ringen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie:
beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die zijn aange
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat]

Het bedrag aan niet-actuele voorraden. [Zie: voorraden]

NL

X instant debit

Niet-actuele voorraden die
voortvloeien uit winnings
activiteiten [abstract]

NoncurrentInventoriesAri
singFromExtractiveActivi
tiesAbstract

ifrs-full

Niet-actuele voorraden

X instant debit

NoncurrentInventories

ifrs-full

Documentatielabel

Niet-actuele te ontvangen Het bedrag aan niet-actuele te ontvangen rente. [Zie: te ont gebruikelijke werkwijze: IAS
vangen rente]
1 112 c
rente

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

NoncurrentInterestReceiva
ble

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/619

X instant debit

X instant debit

NoncurrentNoncashAssets
PledgedAsCollateralForW
hichTransfereeHasRightBy
ContractOrCustomToSel
lOrRepledgeCollateral

NoncurrentOreStockpiles

NoncurrentPayables

NoncurrentPayablesAb
stract

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfEnergy

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Documentatielabel

Referenties

leningen

Een classificatie van niet-actuele voorraad die het bedrag aan gebruikelijke werkwijze: IAS
2 37
ertsvoorraden vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]

informatieverschaffing: IAS
39 37 a - vervaldatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 9 3.2.23 a - in
gangsdatum 1.1.2018

Publicatieblad van de Europese Unie

Langlopende schulden voor Het bedrag aan langlopende schulden voor de aankoop van gebruikelijke werkwijze: IAS
energie. [Zie: schulden voor de aankoop van energie]
1 78
de aankoop van energie

Handels- en andere schulden
[abstract]

Handels- en andere lang Het bedrag aan langlopende handelsschulden en andere lang informatieverschaffing: IAS 1
lopende schulden. [Zie: andere langlopende schulden; lang 54 k
lopende schulden
lopende handelsschulden]

Niet-actuele ertsvoorraden

Het bedrag aan tot zekerheid strekkende vaste activa in natura
(zoals schuldbewijzen of eigenvermogensinstrumenten) die aan
een verkrijger zijn verstrekt waarvoor de verkrijger op grond
van een overeenkomst of gebruikelijke praktijk het recht heeft
om de zekerheden te verkopen of als zekerheid aan derden te
verstrekken.

en Het bedrag aan langlopende leningen en vorderingen. [Zie: informatieverschaffing: IFRS
leningen en vorderingen]
7 8 c - vervaldatum 1.1.2018

Vaste activa in natura ge
bruikt als zekerheid waar
voor de verkrijger op grond
van een overeenkomst of
gebruikelijke praktijk het
recht heeft om de zekerhe
den te verkopen of als ze
kerheid aan derden te ver
strekken

Langlopende
vorderingen

Op de overnamedatum op Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor lang gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen langlopende ver lopende verplichtingen die zijn overgenomen in een bedrijfs 3 B64 i
plichtingen
combinatie. [Zie: langlopende verplichtingen; bedrijfscombina
ties [member]]

Langlopende verplichtingen
[abstract]

Label

NL

X instant credit

X instant debit

NoncurrentLoansAndRe
ceivables

ifrs-full

X instant credit

NoncurrentLiabilitiesRe
cognisedAsOfAcquisition
Date

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

NoncurrentLiabilitiesAb
stract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/620
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

Langlopende schulden aan Het bedrag aan langlopende schulden verschuldigd aan verbon gebruikelijke werkwijze: IAS
verbonden partijen
den partijen. [Zie: verbonden partijen [member]; schulden aan 1 78
verbonden partijen]

handelsschul Het langlopende bedrag aan betalingen verschuldigd aan le gebruikelijke werkwijze: IAS
veranciers voor goederen en diensten die worden gebruikt in 1 78
het kader van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit. [Zie: han
delsschulden]

Langlopende gedeelte van
langlopende leningen, per
type [abstract]

Langlopend gedeelte van uit Het langlopende gedeelte van uitgegeven langlopend commer gebruikelijke werkwijze: IAS
gegeven langlopend com cial paper. [Zie: uitgegeven commercial paper]
1 112 c
mercial paper

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

NoncurrentPayablesToTra
deSuppliers

NoncurrentPortionOfNon
currentBondsIssued

NoncurrentPortionOfNon
currentBorrowingsByType
Abstract

NoncurrentPortionOfNon
currentCommercialPaper
sIssued

NoncurrentPortionOfNon
currentLoansReceived

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

Langlopend gedeelte van Het langlopende gedeelte van ontvangen langlopende leningen. gebruikelijke werkwijze: IAS
ontvangen langlopende le [Zie: ontvangen leningen]
1 112 c
ningen

Langlopend gedeelte van uit Het langlopende gedeelte van uitgegeven langlopende obli gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
gegeven langlopende obli gaties. [Zie: uitgegeven obligaties]
gaties

NL

Langlopende
den

Het bedrag aan langlopende schulden uit hoofde van sociale gebruikelijke werkwijze: IAS
zekerheid en belastingen die geen winstbelastingen zijn. [Zie: 1 78
schulden uit hoofde van sociale zekerheid en belastingen die
geen winstbelastingen zijn]

NoncurrentPayablesToRela X instant credit
tedParties

Langlopende schulden uit
hoofde van sociale zekerheid
en belastingen die geen
winstbelastingen zijn

ifrs-full

X instant credit

NoncurrentPayablesOnSo
cialSecurityAndTaxesO
therThanIncomeTax

Langlopende schulden voor Het bedrag aan langlopende schulden voor de aankoop van gebruikelijke werkwijze: IAS
de aankoop van vaste activa vaste activa. [Zie: schulden voor de aankoop van vaste activa] 1 78

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfNoncurrentAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/621

Referenties

Niet-actuele vooruitbetalin
gen en niet-actuele toegere
kende baten [abstract]
Vaste programmeringsactiva

X instant credit

X instant credit

X instant debit

X instant debit

X instant debit

X instant credit

NoncurrentPortionOfNon
currentUnsecuredBankLo
ansReceived

NoncurrentPortionOfO
therNoncurrentBorrowings

NoncurrentPrepayments

NoncurrentPrepayments
AndNoncurrentAccruedIn
come

NoncurrentPrepayments
AndNoncurrentAccruedIn
comeAbstract

NoncurrentProgramming
Assets

NoncurrentProvisions

NoncurrentProvisionsAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

[ab

Het bedrag aan vaste voorzieningen. [Zie: voorzieningen]

informatieverschaffing: IAS 1
54 l

Publicatieblad van de Europese Unie

Vaste voorzieningen
stract]

Vaste voorzieningen

Het bedrag aan vaste programmeringsactiva. [Zie: programme gebruikelijke werkwijze: IAS
ringsactiva]
1 55

Niet-actuele vooruitbetalin Het bedrag aan niet-actuele vooruitbetalingen en niet-actuele gebruikelijke werkwijze: IAS
gen en niet-actuele toegere toegerekende baten. [Zie: vooruitbetalingen; toegerekende ba 1 112 c
kende baten
ten]

Niet-actuele vooruitbetalin Het bedrag aan niet-actuele vooruitbetalingen. [Zie: vooruitbe voorbeeld: IAS 1 78 b
talingen]
gen

NL

Langlopend gedeelte van an Het langlopende gedeelte van andere langlopende leningen. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: andere leningen]
1 112 c
dere langlopende leningen

Langlopend gedeelte van Het langlopende gedeelte van niet-gewaarborgde ontvangen gebruikelijke werkwijze: IAS
niet-gewaarborgde ontvan langlopende bankleningen. [Zie: niet-gewaarborgde ontvangen 1 112 c
gen langlopende banklenin bankleningen]
gen

Langlopend gedeelte van ge Het langlopende gedeelte van gewaarborgde ontvangen lang gebruikelijke werkwijze: IAS
waarborgde ontvangen lang lopende bankleningen. [Zie: gewaarborgde ontvangen bank 1 112 c
lopende bankleningen
leningen]

NoncurrentPortionOfNon
currentSecuredBankLoans
Received

X instant credit

Documentatielabel

Langlopend gedeelte van uit Het langlopende gedeelte van uitgegeven langlopende notes en gebruikelijke werkwijze: IAS
gegeven langlopende notes schuldpapier. [Zie: uitgegeven notes en schuldpapier]
1 112 c
en schuldpapier

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

NoncurrentPortionOfNon
currentNotesAndDebentu
resIssued

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/622
29.5.2019

X instant debit

X instant debit

X instant debit

X instant debit

NoncurrentReceivablesAb
stract

NoncurrentReceivablesDu
eFromAssociates

NoncurrentReceivablesDu
eFromJointVentures

NoncurrentReceivablesDu
eFromRelatedParties

NoncurrentReceivables
FromContractsWithCusto
mers

NoncurrentReceivables
FromRentalOfProperties

NoncurrentReceivables
FromSaleOfProperties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Langlopende vorderingen op Het bedrag aan langlopende vorderingen op joint ventures. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: joint ventures [member]]
1 78 b
joint ventures

X instant debit

Publicatieblad van de Europese Unie

Langlopende vorderingen uit Het bedrag aan langlopende vorderingen uit hoofde van de gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van de verkoop van verkoop van eigendommen. [Zie: vorderingen uit hoofde van 1 78 b
eigendommen
de verkoop van eigendommen]

Langlopende vorderingen uit Het bedrag aan langlopende vorderingen uit hoofde van de gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van de verhuur van verhuur van eigendommen. [Zie: vorderingen uit hoofde van 1 78 b
eigendommen
verhuur van eigendommen]

Langlopende vorderingen uit Het bedrag aan langlopende vorderingen uit hoofde van con informatieverschaffing: IFRS
hoofde van contracten met tracten met klanten. [Zie: vorderingen uit hoofde van contrac 15 105 - ingangsdatum
klanten
ten met klanten]
1.1.2018

Langlopende vorderingen op Het bedrag aan langlopende vorderingen op verbonden partij voorbeeld: IAS 1 78 b
verbonden partijen
en. [Zie: verbonden partijen [member]]

Langlopende vorderingen op Het bedrag aan langlopende vorderingen op geassocieerde deel gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78 b
geassocieerde deelnemingen nemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]

Handels- en andere lang
lopende vorderingen [ab
stract]

Handels- en andere lang Het bedrag aan langlopende handelsvorderingen en andere informatieverschaffing: IAS 1
lopende vorderingen
langlopende vorderingen. [Zie: langlopende handelsvorderin 54 h, informatieverschaffing:
gen; andere langlopende vorderingen]
IAS 1 78 b

Vaste voorzieningen voor Het bedrag aan vaste voorzieningen voor personeelsbelonin informatieverschaffing: IAS 1
personeelsbeloningen
gen. [Zie: voorzieningen voor personeelsbeloningen]
78 d

Label

NL

X instant debit

X instant debit

NoncurrentReceivables

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

NoncurrentProvisionsFo
rEmployeeBenefits

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/623

X instant debit

X instant credit

NoncurrentRestrictedCas
hAndCashEquivalents

NoncurrentRetention
Payables

NoncurrentTradeReceiva
bles

NoncurrentValueAdded
TaxPayables

NoncurrentValueAdded
TaxReceivables

NonderivativeFinancialLia
bilitiesUndiscounted
CashFlows

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

btw-vorderin Het bedrag aan niet-actuele btw-vorderingen. [Zie: btw-vorde gebruikelijke werkwijze: IAS
ringen]
1 78 b

Het bedrag aan niet-actuele btw-schulden. [Zie: btw-schulden] gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78

Niet-afgeleide financiële ver Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die informatieverschaffing:
7 39 a
plichtingen, niet-gediscon verband houden met niet-afgeleide financiële verplichtingen.
teerde kasstromen

Niet-actuele
gen

Niet-actuele btw-schulden

Langlopende handelsvorde Het bedrag aan langlopende handelsvorderingen. [Zie: handels voorbeeld: IAS 1 78 b
vorderingen]
ringen

Niet-actuele ingehouden be Het bedrag aan niet-actuele ingehouden betalingen. [Zie: inge gebruikelijke werkwijze: IAS
talingen
houden betalingen]
1 78
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X instant credit

X instant debit

X instant credit

Vaste aan restricties onder Het bedrag aan vaste aan restricties onderhevige geldmiddelen gebruikelijke werkwijze: IAS
hevige geldmiddelen en ka en kasequivalenten. [Zie: aan restricties onderhevige geldmid 1 55
sequivalenten
delen en kasequivalenten]

NL

X instant debit

Niet-actuele terugbetalings Het bedrag van de niet-actuele voorziening voor terugbetalin voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
gen. [Zie: terugbetalingsvoorziening]
4 Terugbetalingsbeleid, voor
voorziening
beeld: IAS 37 87

X instant credit

NoncurrentRefundsProvisi
on

ifrs-full

Langlopende nettoverplich Het bedrag van de langlopende nettoverplichting uit hoofde gebruikelijke werkwijze: IAS
ting uit hoofde van toege van toegezegde pensioenrechten. [Zie: nettoverplichting uit 1 55
zegde pensioenrechten
hoofde van toegezegde pensioenrechten]

X instant credit

NoncurrentRecognisedLia
bilitiesDefinedBenefitPlan

Referenties

Vast nettoactief uit hoofde Het bedrag van het vast nettoactief uit hoofde van toegezegde gebruikelijke werkwijze: IAS
van toegezegde pensioen pensioenrechten. [Zie: nettoactief uit hoofde van toegezegde 1 55
rechten
pensioenrechten]

ifrs-full

Documentatielabel

Langlopende vorderingen uit Het bedrag aan langlopende vorderingen uit hoofde van belas gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van belastingen die tingen die geen winstbelasting zijn. [Zie: vorderingen uit 1 78 b
geen winstbelasting zijn
hoofde van belastingen die geen winstbelasting zijn]

Label

X instant debit

NoncurrentRecognisedAs
setsDefinedBenefitPlan

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

NoncurrentReceivables
FromTaxesOtherThanInco
meTax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/624
29.5.2019

NoninsuranceAssetsAcqui
redByExercisingRightsTo
Recoveries

NonlifeInsuranceContracts
Member

NonrecurringFairValueMea member
surementMember

NonsubscriptionCirculati
onRevenue

NotesAccountingPolicie
sAndMandatoryTags

NotesAndDebenturesIssued

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

esef_cor

ifrs-full

Referenties

Dit lid geeft niet-overheidsklanten aan. [Zie: overheid [mem voorbeeld: IFRS 15 B89 c ber]]
ingangsdatum 1.1.2018

Documentatielabel

IFRS

Dit lid geeft schadeverzekeringscontracten aan. [Zie: types ver gebruikelijke werkwijze: IFRS
zekeringscontracten [member]
4 Informatieverschaffing

Eenmalige waardering tegen Dit lid geeft waarderingen tegen reële waarde aan die andere informatieverschaffing:
IFRS in bijzondere omstandigheden voorschrijven of toestaan 13 93 a
reële waarde [member]
in het overzicht van de financiële positie. [Zie: IFRS [member]]

Schadeverzekeringscontrac
ten [member]

Activa zonder verzekerings Het bedrag aan activa zonder verzekeringskenmerk verworven voorbeeld: IFRS 4 IG22 h,
kenmerk verworven door door uitoefening van rechten op compensaties.
voorbeeld: IFRS 4 37 b
uitoefening van rechten op
compensaties

Niet-overheidsklanten
[member]

Label

X instant credit

Publicatieblad van de Europese Unie

Uitgegeven notes en schuld Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven notes en schuldpa gebruikelijke werkwijze: IAS
papier
pier.
1 112 c

Placeholder
toelichtingen,
grondslagen voor financiële
verslaggeving en verplichte
basistaxonomie-elementen –
deze post MOET worden ge
bruikt als een uitgangspunt
voor markeringen van infor
matieverschaffing in de toe
lichtingen bij de jaarreke
ning

NL

X duration cre Distributieopbrengsten die Het bedrag aan distributieopbrengsten die niet afkomstig zijn gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
geen betrekking hebben op van abonnementen. [Zie: opbrengsten; distributieopbrengsten] 1 112 c, gebruikelijke werk
abonnementen
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

member

X instant credit

member

NongovernmentCusto
mersMember

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
L 143/625

member

member

NotionalAmount

NotLaterThanOne
MonthMember

NotLaterThanOneYear
Member

NotLaterThanThreeMonth
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IAS

Het nominale bedrag van een financieel instrument, gebruikt gebruikelijke werkwijze: IAS
voor de berekening van betalingen uitgevoerd op dat instru 1 112 c
ment.

gegenereerd Dit lid geeft posten aan die niet intern zijn gegenereerd door informatieverschaffing:
de entiteit.
38 118

Documentatielabel

Niet later dan drie maanden Dit lid geeft een tijdsinterval aan van niet later dan drie maan gebruikelijke werkwijze: IAS
[member]
den.
1 112 c, voorbeeld: IFRS 7
IG28 a
vervaldatum
1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7
37 a - vervaldatum 1.1.2018

Niet later dan een jaar Dit lid geeft een tijdsinterval aan van niet later dan een jaar. informatieverschaffing: IAS 1
[member]
61 a, informatieverschaffing:
IAS 17 31 b i - vervaldatum
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IAS 17 35 a i - verval
datum 1.1.2019, informatie
verschaffing: IAS 17 47 a i vervaldatum 1.1.2019, infor
matieverschaffing: IAS 17
56 a
i
vervaldatum
1.1.2019, informatieverschaf
fing: IFRS 16 97 - ingangs
datum 1.1.2019, informatie
verschaffing: IFRS 16 94 - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 IG31A - in
gangsdatum 1.1.2019, voor
beeld: IFRS 7 B11

Niet later dan een maand Dit lid geeft een tijdsinterval aan van niet later dan een maand. voorbeeld: IFRS 7 B11 a,
[member]
voorbeeld: IFRS 7 B35 a,
voorbeeld: IFRS 7 IG31A ingangsdatum 1.1.2019

Referentiebedrag

Niet intern
[member]

Label

NL

member

X instant

member

NotInternallyGenerated
Member

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/626
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X.XX duration

X.XX instant

NumberOfInstruments
GrantedInSharebasedPay
mentArrangement

NumberOfInstrumentsOr
InterestsIssuedOrIssuable

NumberOfInstruments
OtherEquityInstruments
Granted

NumberOfLivingAnimals

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IFRS

Aantal uitgegeven of uitgeef Het aantal op de overnamedatum uitgegeven of uitgeefbare informatieverschaffing:
bare instrumenten of belan instrumenten of eigen-vermogensbelangen voor eigen-ver 3 B64 f iv
gen
mogensbelangen van de overnemende partij als vergoeding in
een bedrijfscombinatie.

X.XX instant

Het aantal levende dieren van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS
41 46 b i

Publicatieblad van de Europese Unie

Aantal levende dieren

Aantal andere toegekende Het aantal andere toegekende eigenvermogensinstrumenten informatieverschaffing: IFRS
eigenvermogensinstrumen
(d.w.z. andere dan aandelenopties) in het kader van een op 2 47 b, gebruikelijke werk
ten in het kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
wijze: IFRS 2 45
aandelen gebaseerde beta
lingsovereenkomst

IFRS

Aantal toegekende instru Het aantal toegekende instrumenten in het kader van een op voorbeeld: IFRS 2 IG23,
menten in het kader van aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
voorbeeld: IFRS 2 45 a
een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

X.XX duration

Het aantal personeelsleden dat op een bepaalde datum in gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
dienst is van de entiteit.

Dit lid geeft posten aan die niet zijn gewaardeerd tegen reële informatieverschaffing:
waarde in het overzicht van de financiële positie maar waar 13 97
voor de reële waarde is vermeld. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]]

Documentatielabel

NL

Aantal werknemers

NumberOfEmployees

ifrs-full

X.XX instant

Aantal en gemiddeld aantal
werknemers [abstract]

NumberAndAverageNum
berOfEmployeesAbstract

ifrs-full

Label

Niet gewaardeerd tegen reële
waarde in het overzicht van
de financiële positie maar
waarvoor de reële waarde is
vermeld [member]

Elementtype en at
tributen

NotMeasuredAtFairValueIn member
StatementOfFinancialPositi
onButForWhichFairValueIs
DisclosedMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/627

X.XX duration

X.XX duration

NumberOfOtherEquityIn
strumentsExpiredInShare
basedPaymentArrangement

NumberOfOtherEquityIn
strumentsForfeitedInShare
basedPaymentArrangement

NumberOfOtherEquityIn
strumentsOutstandingInS
harebasedPaymentArrange
ment

NumberOfOtherPartici
pantsOfRetirementBenefit
Plan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het aantal andere uitgeoefende of onvoorwaardelijk geworden gebruikelijke werkwijze: IFRS
eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelen 2 45
opties) in het kader van een op aandelen gebaseerde betalings
overeenkomst.

Aantal andere deelnemers in Het aantal andere deelnemers in een toegezegdpensioenrege informatieverschaffing:
26 36 b
een toegezegdpensioenrege ling.
ling

IAS

Aantal andere uitstaande ei Het aantal andere uitstaande eigenvermogensinstrumenten gebruikelijke werkwijze: IFRS
genvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelenopties) in het kader van een op 2 45
in het kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
aandelen gebaseerde beta
lingsovereenkomst

Aantal andere opgegeven ei Het aantal andere opgegeven eigenvermogensinstrumenten gebruikelijke werkwijze: IFRS
genvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelenopties) in het kader van een op 2 45
in het kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
aandelen gebaseerde beta
lingsovereenkomst

Aantal andere vervallen ei Het aantal andere vervallen eigenvermogensinstrumenten gebruikelijke werkwijze: IFRS
genvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelenopties) in het kader van een op 2 45
in het kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
aandelen gebaseerde beta
lingsovereenkomst

Aantal andere uitgeoefende
of onvoorwaardelijk gewor
den eigenvermogensinstru
menten in het kader van
een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

Publicatieblad van de Europese Unie

X.XX duration

Documentatielabel

Aantal andere uitoefenbare Het aantal andere uitoefenbare eigenvermogensinstrumenten gebruikelijke werkwijze: IFRS
eigenvermogensinstrumen
(d.w.z. andere dan aandelenopties) in het kader van een op 2 45
ten in het kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
aandelen gebaseerde beta
lingsovereenkomst

Label

NL

X.XX instant

X.XX duration

NumberOfOtherEquityIn
strumentsExercisedOrVes
tedInSharebasedPaymen
tArrangement

ifrs-full

X.XX instant

Elementtype en at
tributen

NumberOfOtherEquityIn
strumentsExercisableInSha
rebasedPaymentArrange
ment

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/628
29.5.2019

NumberOfShareOptions
ForfeitedInSharebasedPay
mentArrangement

NumberOfShareOptions
GrantedInSharebasedPay
mentArrangement

ifrs-full

ifrs-full

X.XX duration

X.XX duration

Aantal vervallen aandelen Het aantal vervallen aandelenopties in het kader van een op informatieverschaffing:
opties in het kader van een aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
2 45 b v
op aandelen gebaseerde be
talingsovereenkomst

NumberOfShareOptionsEx X.XX duration
piredInSharebasedPaymen
tArrangement

ifrs-full

IFRS

IFRS

Aantal opgegeven aandelen Het aantal opgegeven aandelenopties in het kader van een op informatieverschaffing:
opties in het kader van een aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
2 45 b iii
op aandelen gebaseerde be
talingsovereenkomst
Aantal toegekende aandelen Het aantal toegekende aandelenopties in het kader van een op informatieverschaffing:
2 45 b ii
opties in het kader van een aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
op aandelen gebaseerde be
talingsovereenkomst

NL

IFRS

IFRS

Aantal uitgeoefende aan Het aantal uitgeoefende aandelenopties in het kader van een op informatieverschaffing:
2 45 b iv
delenopties in het kader aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

X.XX duration

NumberOfShareOptions
ExercisedInSharebasedPay
mentArrangement

ifrs-full

IFRS

Aantal uitoefenbare aan Het aantal uitoefenbare aandelenopties in het kader van een op informatieverschaffing:
2 45 b vii
delenopties in het kader aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

X.XX instant

NumberOfShareOptions
ExercisableInSharebased
PaymentArrangement

Referenties

IAS

ifrs-full

Documentatielabel

Aantal uitstaande aandelen Het aantal uitstaande aandelenopties in het kader van een op informatieverschaffing: IFRS
2 45 d, informatieverschaf
opties in het kader van een aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
op aandelen gebaseerde be
fing: IFRS 2 45 b i, informa
talingsovereenkomst
tieverschaffing: IFRS 2 45 b
vi

Label

Aantal deelnemers in een Het aantal deelnemers in een toegezegdpensioenregeling die informatieverschaffing:
toegezegdpensioenregeling
uitkeringen ontvangen.
26 36 b
die uitkeringen ontvangen

X.XX duration

NumberOfParticipantsO
fRetirementBenefitPlanRe
ceivingBenefits

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

NumberOfOutstandingSha X.XX instant
reOptions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/629

Aantal uitgegeven en volge Het aantal door de entiteit uitgegeven aandelen waarvoor de informatieverschaffing: IAS 1
volledige betaling is ontvangen.
79 a ii
storte aandelen
Aantal uitgegeven en niet- Het aantal door de entiteit uitgegeven aandelen waarvoor de informatieverschaffing: IAS 1
volgestorte aandelen
volledige betaling niet is ontvangen.
79 a ii

shares

NumberOfSharesIssuedBut shares
NotFullyPaid

X instant debit

member

NumberOfSharesOutstan
ding

OccupancyExpense

OfficeEquipment

OfficeEquipmentMember

OilAndGasAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Olie- en gasactiva

Het bedrag aan activa met betrekking tot de exploratie, evalu gebruikelijke werkwijze: IAS
16 37
atie, ontwikkeling of productie van olie en gas.

Dit lid geeft een klasse aan van materiële vaste activa die voorbeeld: IAS 16 37 h
uitrusting vertegenwoordigt die wordt gebruikt om kantoor
functies te ondersteunen maar die niet specifiek wordt gebruikt
in het productieproces. [Zie: materiële vaste activa]

Het bedrag aan materiële vaste activa die uitrusting vertegen voorbeeld: IAS 16 37 h
woordigen die wordt gebruikt om kantoorfuncties te onder
steunen maar die niet specifiek wordt gebruikt in het produc
tieproces. [Zie: materiële vaste activa]

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit door de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
ontvangen diensten inzake huisvesting.

Het aantal aandelen die zijn toegestaan en uitgegeven, vermin informatieverschaffing: IAS 1
derd met aangehouden ingekochte eigen aandelen. [Zie: in 79 a iv
gekochte eigen aandelen]

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

Kantooruitrusting [member]

Kantooruitrusting

X duration debit Huisvestingslasten

Aantal uitstaande aandelen

NL

shares

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 106 d

NumberOfSharesIssue
dAndFullyPaid

Het aantal door de entiteit uitgegeven aandelen.

ifrs-full

Aantal uitgegeven aandelen

Aantal uitgegeven aandelen
[abstract]

shares

NumberOfSharesIssuedAb
stract

informatieverschaffing: IAS 1
79 a i

Referenties

ifrs-full

Het aantal toegestane aandelen.

Documentatielabel

NumberOfSharesIssued

Aantal toegestane aandelen

Label

ifrs-full

shares

Elementtype en at
tributen

NumberOfSharesAuthori
sed

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/630
29.5.2019

Voorziening voor verliesla
tende contracten [abstract]
Voorziening voor verliesla Dit lid geeft een voorziening voor verlieslatende contracten voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
tende contracten [member] aan. [Zie: voorziening voor verlieslatende contracten]
8 Een verlieslatend contract vervaldatum 1.1.2019, voor
beeld: IAS 37 66

OnerousContractsProvision X instant credit

X duration debit Exploitatielasten

X duration debit Exploitatielasten, exclusief Het bedrag van de exploitatielasten, exclusief de kostprijs van gebruikelijke werkwijze: IAS
de omzet. [Zie: kostprijs van de omzet]
1 85
kostprijs van de omzet

OnerousContractsProvisio
nAbstract

OnerousContractsProvisi
onMember

OperatingExpense

OperatingExpenseExclu
dingCostOfSales

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag van alle exploitatielasten.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85

voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
8 Een verlieslatend contract vervaldatum 1.1.2019, voor
beeld: IAS 37 66

Voorwaardelijke verplichting Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting voor verliesla voorbeeld: IAS 37 88
voor verlieslatende contrac tende contracten aan. Een verlieslatend contract is een contract
ten [member]
waarbij de onvermijdelijke kosten die nodig zijn om de ver
plichting uit hoofde van het contract na te komen, hoger
liggen dan de economische voordelen die naar verwachting
uit het contract worden ontvangen. [Zie: voorwaardelijke ver
plichtingen [member]]

NL

member

Voorziening voor verliesla Het bedrag aan voorziening voor verlieslatende contracten. Een
verlieslatend contract is een contract waarbij de onvermijdelijke
tende contracten
kosten die nodig zijn om de verplichting uit hoofde van het
contract na te komen, hoger liggen dan de economische voor
delen die naar verwachting uit het contract worden ontvangen.
[Zie: andere voorzieningen]

member

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

OnerousContractsContin
gentLiabilityMember

Dit lid geeft een tijdsinterval op verzoek aan.

ifrs-full

Op verzoek [member]

member

gebruikelijke werkwijze: IAS
16 37

Referenties

OnDemandMember

Documentatielabel

Olie- en gasactiva [member] Dit lid geeft olie- en gasactiva aan. [Zie: olie- en gasactiva]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

OilAndGasAssetsMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/631

Elementnaam/rol URI

OperatingLeaseIncome

OperatingSegmentsMem
ber

OptionContractMember

OptionPricingModelMem
ber

OrdinarySharesMember

Prefix

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Label

Documentatielabel

Referenties

member

member

Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die in voorbeeld: IFRS 13 B11 b,
overeenstemming is met de batenbenadering en die de analyse voorbeeld: IFRS 13 IE63
behelst van toekomstige bedragen met optiewaarderingsmodel
len, zoals de Black-Scholes-Merton-formule of een binomiaal
model (d.w.z. een rastermodel), die contante-waardetechnieken
integreren en zowel de tijdswaarde als de intrinsieke waarde
van een optie weerspiegelen. [Zie: batenbenadering [member]]

Gewone aandelen [member] Dit lid geeft eigenvermogensinstrumenten aan die zijn achter gebruikelijke werkwijze: IAS
gesteld bij alle andere categorieën van eigenvermogensinstru 1 79 a, informatieverschaf
menten. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor fing: IAS 33 66
de as „Categorieën van gewone aandelen” indien er geen ander
lid wordt gebruikt.

Optiewaarderingsmodel
[member]

IFRS

Dit lid geeft een afgeleid financieel instrument aan dat de gebruikelijke werkwijze: IAS
houder het recht geeft maar niet verplicht om een onderlig 1 112 c
gend actief te kopen of aan te kopen tegen een vooraf vast
gelegde prijs. [Zie: derivaten [member]]

segmenten Dit lid geeft operationele segmenten aan. Een operationeel seg informatieverschaffing:
ment is een onderdeel van een entiteit: a) dat bedrijfsactivitei 8 28
ten uitoefent waaruit opbrengsten kunnen worden verdiend en
waarbij kosten kunnen worden gemaakt (met inbegrip van
opbrengsten en kosten die verband houden met transacties
met andere onderdelen van dezelfde entiteit); b) waarvan de
bedrijfsresultaten regelmatig worden beoordeeld door de
hoogstgeplaatste functionaris van de entiteit die belangrijke
operationele beslissingen neemt, teneinde beslissingen over de
aan het segment toe te kennen middelen te kunnen nemen en
de financiële prestaties van het segment te evalueren; en c)
waarover afzonderlijke financiële informatie beschikbaar is.
[Zie: opbrengsten]

Optiecontract [member]

Operationele
[member]

NL

member

member

X duration cre Baten uit hoofde van ope Het bedrag aan baten uit hoofde van operationele leases. Een informatieverschaffing: IFRS
dit
rationele leases
operationele lease is een leaseovereenkomst die niet nagenoeg 16 90 b - ingangsdatum
alle aan de eigendom van een onderliggend actief verbonden 1.1.2019
risico's en voordelen overdraagt.

Elementtype en at
tributen

L 143/632
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

X duration debit Andere aanpassingen die in
vesterings- of financierings
kasstromen tot gevolg heb
ben

X duration debit Andere aanpassingen om Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen de winst (het informatieverschaffing: IAS 7
een aansluiting te geven tus verlies) en de nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele 20
sen winst (verlies)
activiteiten, die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het
zelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: aanpassingen
om een aansluiting te geven tussen winst (verlies)]

X instant debit

OtherAdjustmentsForW
hichCashEffectsAreInves
tingOrFinancingCashFlow

OtherAdjustmentsToRe
concileProfitLoss

OtherAssets

OtherAssetsAmountContri X instant debit
butedToFairValueOfPlanAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Andere activa, bedrag bij
gedragen aan de reële
waarde van fondsbeleggin
gen

Andere activa

Het bedrag dat andere types activa die niet afzonderlijk zijn gebruikelijke werkwijze: IAS
vermeld, uitmaken van de reële waarde van fondsbeleggingen 19 142
in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: fonds
beleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensi
oenregelingen [member]]

Het bedrag aan activa die de entiteit niet afzonderlijk opneemt gebruikelijke werkwijze: IAS
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
1 55

NL

Aanpassingen voor niet-geldelijke posten om een aansluiting te gebruikelijke werkwijze: IAS
geven tussen de winst (het verlies) en de nettokasstroom uit 7 20 c
(gebruikt in) operationele activiteiten die investerings- of finan
cieringskasstromen tot gevolg hebben, die de entiteit niet af
zonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich
ting. [Zie: winst (verlies)]

X duration debit Andere aanpassingen voor Aanpassingen voor niet-geldelijke posten om een aansluiting te gebruikelijke werkwijze: IAS
geven tussen de winst (het verlies) en de nettokasstroom uit 7 20 b
niet-geldelijke posten
(gebruikt in) operationele activiteiten, die de entiteit niet afzon
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
[Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

IFRS

OtherAdjustmentsForNon
cashItems

Oorspronkelijke activa vóór Het bedrag van de oorspronkelijke activa vóór de overdracht informatieverschaffing:
voor overgedragen activa die de entiteit blijft opnemen over 7 42D f
overdracht
eenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid.

Label

ifrs-full

X instant debit

Elementtype en at
tributen

OriginalAssetsBeforeTrans
fer

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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L 143/633

Referenties

X duration cre Andere contante betalingen Dit kasuitstroom voor operationele activiteiten die de entiteit voorbeeld: IAS 7 14
dit
uit hoofde van operationele niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
activiteiten
toelichting.

De kasuitstroom voor de verwerving van eigenvermogens voorbeeld: IAS 7 16 c
instrumenten of schuldbewijzen van andere entiteiten (met uit
sluiting van betalingen voor instrumenten die worden be
schouwd als kasequivalenten of instrumenten die worden aan
gehouden voor handelsdoeleinden), geclassificeerd als investe
ringsactiviteiten.

De kasuitstroom voor de verwerving van belangen in joint voorbeeld: IAS 7 16 c
ventures (met uitsluiting van betalingen voor instrumenten
die worden beschouwd als kasequivalenten of instrumenten
die worden aangehouden voor handelsdoeleinden), geclassifi
ceerd als investeringsactiviteiten. [Zie: joint ventures [member]]

X duration cre Andere contante betalingen
dit
voor de verwerving van ei
genvermogensinstrumenten
of schuldbewijzen van an
dere entiteiten, geclassifi
ceerd als investeringsactivi
teiten

X duration cre Andere contante betalingen
dit
voor de verwerving van be
langen in joint ventures, ge
classificeerd als investerings
activiteiten

OtherCashAndCashEquiva
lents

OtherCashPaymentsFrom
OperatingActivities

OtherCashPaymentsToAc
quireEquityOrDebtInstru
mentsOfOtherEntitiesClas
sifiedAsInvestingActivities

OtherCashPaymentsToAc
quireInterestsInJointVentu
resClassifiedAsInvestingAc
tivities

OtherCashReceiptsFrom
OperatingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Andere geldmiddelen en ka Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten die de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
sequivalenten
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 7 45
toelichting. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

X instant debit

NL
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X duration debit Andere contante ontvang De kasinstroom van operationele activiteiten die de entiteit niet voorbeeld: IAS 7 14
sten uit hoofde van operati afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe
onele activiteiten
lichting.

Andere leningen

X instant credit

Het bedrag aan leningen die de entiteit niet afzonderlijk op gebruikelijke werkwijze: IAS
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: le 1 112 c
ningen]

ifrs-full

Dit lid geeft activa aan die de entiteit niet afzonderlijk opneemt informatieverschaffing: IAS
17 31 a - vervaldatum
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
1.1.2019, voorbeeld: IFRS
16 53 - ingangsdatum
1.1.2019

Documentatielabel

OtherBorrowings

Andere activa [member]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

OtherAssetsMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/634
29.5.2019

Referenties

X duration debit Andere componenten van Het bedrag aan componenten van uitgestelde belastinglasten en gebruikelijke werkwijze: IAS
uitgestelde
belastinglasten -baten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde 12 80
(-baten)
overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: uitgestelde belastinglas
ten (-baten)]

X duration cre Overige onderdelen van het Het bedrag aan baten en lasten (met inbegrip van herclassifi
dit
totaalresultaat
catieaanpassingen) die niet in winst of verlies worden opge
nomen zoals door de IFRS is vereist of toegestaan. [Zie: IFRS
[member]]

Overige onderdelen van het
totaalresultaat [abstract]

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, toe te reke
nen aan belangen zonder
zeggenschap

OtherComponentsOfDefer
redTaxExpenseIncome

OtherComprehensiveInco
me

OtherComprehensiveInco
meAbstract

OtherComprehensiveInco
meAttributableToNoncon
trollingInterests

OtherComprehensiveInco
meAttributableToOwner
sOfParent

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Overige onderdelen van het Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
totaalresultaat, toe te reke toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaatschappij.
1 85
nen aan eigenaars van de
moedermaatschappij

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat gebruikelijke werkwijze: IAS
toe te rekenen aan belangen zonder zeggenschap. [Zie: belan 1 85
gen zonder zeggenschap; overige onderdelen van het totaalre
sultaat]

NL

informatieverschaffing: IAS 1
106 d ii, informatieverschaf
fing: IAS 1 81A b, informa
tieverschaffing: IAS 1 91 a,
informatieverschaffing: IFRS
12 B12 b viii

De kasinstroom van de verkoop van belangen in joint ventures voorbeeld: IAS 7 16 d
(met uitsluiting van ontvangsten voor instrumenten die worden
beschouwd als kasequivalenten en instrumenten die worden
aangehouden voor handelsdoeleinden), geclassificeerd als inves
teringsactiviteiten. [Zie: joint ventures [member]]

X duration debit Andere contante betalingen
uit de verkoop van belangen
in joint ventures, geclassifi
ceerd als investeringsactivi
teiten

OtherCashReceiptsFromS
alesOfInterestsInJointVen
turesClassifiedAsInvesting
Activities

De kasinstroom van de verkoop van eigenvermogensinstru voorbeeld: IAS 7 16 d
menten of schuldbewijzen van andere entiteiten (met uitslui
ting van ontvangsten voor instrumenten die worden be
schouwd als kasequivalenten en instrumenten die worden aan
gehouden voor handelsdoeleinden), geclassificeerd als investe
ringsactiviteiten.

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Andere contante ontvang
sten uit de verkoop van ei
genvermogensinstrumenten
of schuldbewijzen van an
dere entiteiten, geclassifi
ceerd als investeringsactivi
teiten

Elementtype en at
tributen

OtherCashReceiptsFromS
alesOfEquityOrDebtInstru
mentsOfOtherEntitiesClas
sifiedAsInvestingActivities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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OtherComprehensiveInco X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
meBeforeTaxCashFlowHed dit
tingen, kasstroomafdekkin
ges
gen

X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
dit
tingen, verandering in de re
ële waarde van een financi
ële verplichting toe te reke
nen aan een verandering in
het aan de verplichting ver
bonden kredietrisico

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, vóór belas
tingen, waardeverandering
van valutabasisspreads

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxAvailablefor
saleFinancialAssets

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInFair
ValueOfFinancialLiability
AttributableToChangeIn
CreditRiskOfLiability

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreads

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
91 b - vervaldatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
7 - vervaldatum 1.1.2018

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van
valutabasisspreads. [Zie: overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, met betrekking tot een verandering van de
reële waarde van een financiële verplichting toe te rekenen aan
een verandering in het aan de verplichting verbonden krediet
risico. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór
belastingen; kredietrisico [member]]

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 b
ingangsdatum
1.1.2018

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 b
ingangsdatum
1.1.2018

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IAS 1
vóór belastingen, met betrekking tot kasstroomafdekkingen. 91 b, informatieverschaffing:
[Zie: kasstroomafdekkingen [member]; overige onderdelen IAS 1 7
van het totaalresultaat, vóór belastingen]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, met betrekking tot voor verkoop beschikbare
financiële activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële ac
tiva; overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastin
gen]

NL

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, vóór belas
tingen, voor verkoop be
schikbare financiële activa

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
tingen, toepassing van de
overlappingsbenadering [ab
stract]

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxApplicatio
nOfOverlayApproachAb
stract

ifrs-full

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
vóór belastingen, met betrekking tot de toepassing van de 4 35D b - ingangsdatum bij
overlappingsbenadering. [Zie: overige onderdelen van het to eerste toepassing van IFRS 9
taalresultaat]

X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
dit
tingen, toepassing van de
overlappingsbenadering

Referenties

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxApplicatio
nOfOverlayApproach

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Overige onderdelen van het Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IAS 1
dit
totaalresultaat, vóór belas vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresul 91 b
tingen
taat]

Elementtype en at
tributen

OtherComprehensiveInco
meBeforeTax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/636
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Label

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, met betrekking tot financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie:
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat; overige onderdelen van het totaalresultaat]

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, vóór belas
tingen, financiële activa ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxFinancialAs
setsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncome

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosses
FromInvestmentsInEquity
Instruments

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) uit
hoofde van veranderingen in de reële waarde van beleggingen
in eigenvermogensinstrumenten die de entiteit heeft aange
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen]

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 b
ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 20 a vii - in
gangsdatum 1.1.2018

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 b
ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 20 a viii - in
gangsdatum 1.1.2018

NL

X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
dit
tingen, winsten (verliezen)
uit hoofde van beleggingen
in
eigenvermogensinstru
menten

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IAS 1
vóór belastingen, met betrekking tot wisselkoersverschillen uit 91 b, informatieverschaffing:
de omrekening van jaarrekeningen van buitenlandse bedrijfs IAS 1 7
activiteiten. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen]

X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
dit
tingen, wisselkoersverschil
len uit omrekening

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxExchangeDif
ferencesOnTranslation

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 b
ingangsdatum
1.1.2018

ifrs-full

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van
tijdswaarde van opties. [Zie: overige onderdelen van het totaal
resultaat, vóór belastingen]

X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
dit
tingen, waardeverandering
van de tijdswaarde van op
ties

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 b
ingangsdatum
1.1.2018

Referenties

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van
termijnelementen van termijncontracten. [Zie: overige onder
delen van het totaalresultaat, vóór belastingen]

Documentatielabel

ifrs-full

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, vóór belas
tingen, waardeverandering
van termijnelementen van
termijncontracten.

Elementtype en at
tributen

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContracts

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/637

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IAS 1
vóór belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) in ver 91 b, informatieverschaffing:
band met veranderingen in de herwaarderingsreserve. [Zie: ove IAS 1 7
rige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen; her
waarderingsreserves]

informatieverschaffing: IAS
39 102 a, informatieverschaf
fing: IAS 1 91 b, informatie
verschaffing: IFRS 9 6.5.13 a
- ingangsdatum 1.1.2018

X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
dit
tingen, winsten (verliezen)
bij herwaardering

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, vóór belas
tingen, afdekkingen van net
to-investeringen in buiten
landse bedrijfsactiviteiten

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosse
sOnRevaluation

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxHedgesOfNe
tInvestmentsInForeignOpe
rations

ifrs-full

ifrs-full

NL

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, met betrekking tot afdekkingen van nettoinvesteringen in buitenlandse bedrijfsactiviteiten. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IAS 1
vóór belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) uit 91 b, informatieverschaffing:
hoofde van herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen IAS 1 7
die bestaan uit actuariële winsten en verliezen; het rendement
op fondsbeleggingen, exclusief bedragen die in de nettorente
op de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten (actief) zijn opgenomen; en enigerlei wijziging in de
gevolgen van het actiefplafond, exclusief bedragen die in de
nettorente op de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten (actief) zijn opgenomen. [Zie: overige onder
delen van het totaalresultaat, vóór belastingen; toegezegdpen
sioenregelingen [member]; fondsbeleggingen [member]; netto
verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (ac
tief)]

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, vóór belas
tingen, winsten (verliezen)
uit hoofde van herwaarde
ringen van toegezegdpensi
oenregelingen

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosse
sOnRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlans

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 b
ingangsdatum
1.1.2018

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) uit
hoofde van afdekkingsinstrumenten die beleggingen in eigen
vermogensinstrumenten afdekken die de entiteit heeft aange
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór
belastingen]

Label

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, vóór belas
tingen, winsten (verliezen)
uit hoofde van afdekkings
instrumenten die beleggin
gen in eigenvermogens
instrumenten afdekken

Elementtype en at
tributen

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosse
sOnHedgingInstruments
ThatHedgeInvestmentsInE
quityInstruments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/638
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Label

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, vóór belas
tingen, nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering
die verband houdt met pos
ten die niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst
of verlies

X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
dit
gen, toepassing van de over
lappingsbenadering

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxApplicatio
nOfOverlayApproach

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IFRS

IFRS

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
na belastingen, met betrekking tot de toepassing van de over 4 35D b - ingangsdatum bij
lappingsbenadering. [Zie: overige onderdelen van het totaalre eerste toepassing van IFRS 9
sultaat]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing:
vóór belastingen, met betrekking tot de nettomutatie van uit 14 22 a
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband
houdt met posten die niet zullen worden geherclassificeerd
naar winst of verlies. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [member]; overige onderdelen van het to
taalresultaat]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing:
vóór belastingen, met betrekking tot de nettomutatie van uit 14 22 b
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband
houdt met posten die zullen worden geherclassificeerd naar
winst of verlies. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met
prijsregulering [member]; overige onderdelen van het totaalre
sultaat]

Documentatielabel

NL

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
tingen, nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering
die verband houdt met pos
ten die zullen worden geher
classificeerd naar winst of
verlies [abstract]

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, vóór belas
tingen, nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering
die verband houdt met pos
ten die zullen worden geher
classificeerd naar winst of
verlies

Elementtype en at
tributen

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/639

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, met betrekking tot voor verkoop beschikbare
financiële activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële ac
tiva; overige onderdelen van het totaalresultaat]

Documentatielabel

informatieverschaffing: IAS 1
91 a - vervaldatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
7 - vervaldatum 1.1.2018

Referenties

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van
valutabasisspreads. [Zie: overige onderdelen van het totaalresul
taat]

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInFair
ValueOfFinancialLiability
AttributableToChangeIn
CreditRiskOfLiability

OtherComprehensiveInco X duration cre Overige onderdelen van het
meNetOfTaxChangeInValu dit
totaalresultaat, na belastin
eOfForeignCurrencyBasis
gen, waardeverandering van
valutabasisspreads.
Spreads

OtherComprehensiveInco X duration cre Overige onderdelen van het
meNetOfTaxChangeInValu dit
totaalresultaat, na belastin
eOfForeignCurrencyBasis
gen, waardeverandering van
valutabasisspreads die perio
SpreadsThatHedgeTimepe
riodRelatedHedgedItems
degerelateerde
afgedekte
posten afdekken

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 a
ingangsdatum
1.1.2018

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 a
ingangsdatum
1.1.2018

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
na belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van 7 24E c - ingangsdatum
valutabasisspreads die periodegerelateerde afgedekte posten af 1.1.2018
dekken. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, met betrekking tot veranderingen in de reële
waarde van financiële verplichtingen toe te rekenen aan ver
anderingen in het aan die verplichtingen verbonden krediet
risico. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat; krediet
risico [member]; financiële verplichtingen]

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, na belastin
gen, verandering in de reële
waarde van een financiële
verplichting toe te rekenen
aan een verandering in het
aan de verplichting verbon
den kredietrisico

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxCashFlowHed
ges

ifrs-full

NL

X duration cre Overige onderdelen van het Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IAS 1
totaalresultaat, na belastin na belastingen, met betrekking tot kasstroomafdekkingen. [Zie: 91 a, informatieverschaffing:
dit
gen, kasstroomafdekkingen kasstroomafdekkingen [member]; overige onderdelen van het IAS 1 7
totaalresultaat]

OtherComprehensiveInco X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
meNetOfTaxAvailableforsa dit
gen, voor verkoop beschik
leFinancialAssets
bare financiële activa

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
gen, toepassing van de over
lappingsbenadering
[ab
stract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxApplicatio
nOfOverlayApproachAb
stract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/640
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Referenties

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
na belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van 7 24E c - ingangsdatum
termijnelementen van termijncontracten die periodegerelateerde 1.1.2018
afgedekte posten afdekken. [Zie: overige onderdelen van het
totaalresultaat]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
na belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van 7 24E c - ingangsdatum
termijnelementen van termijncontracten die transactiegerela 1.1.2018
teerde afgedekte posten afdekken. [Zie: overige onderdelen
van het totaalresultaat]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van
de tijdswaarde van opties. [Zie: overige onderdelen van het
totaalresultaat]

OtherComprehensiveInco X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
meNetOfTaxChangeInValu dit
gen, waardeverandering van
eOfForwardElementsOfFor
wardContractsThatHedge
termijnelementen van ter
TransactionRelatedHedge
mijncontracten die trans
actiegerelateerde afgedekte
dItems
posten afdekken

OtherComprehensiveInco X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
meNetOfTaxChangeInValu dit
eOfTimeValueOfOptions
gen, waardeverandering van
de tijdswaarde van opties

ifrs-full

ifrs-full

NL

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 a
ingangsdatum
1.1.2018

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 a
ingangsdatum
1.1.2018

OtherComprehensiveInco X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
meNetOfTaxChangeInValu dit
gen, waardeverandering van
eOfForwardElementsOfFor
wardContractsThatHedge
termijnelementen van ter
TimeperiodRelatedHedge
mijncontracten die periode
gerelateerde afgedekte pos
dItems
ten afdekken

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van
termijnelementen van termijncontracten. [Zie: overige onder
delen van het totaalresultaat]

ifrs-full

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
na belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van 7 24E c - ingangsdatum
valutabasisspreads die transactiegerelateerde afgedekte posten 1.1.2018
afdekken. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

Documentatielabel

OtherComprehensiveInco X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
meNetOfTaxChangeInValu dit
gen, waardeverandering van
eOfForwardElementsOfFor
wardContracts
termijnelementen van ter
mijncontracten

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

OtherComprehensiveInco X duration cre Overige onderdelen van het
meNetOfTaxChangeInValu dit
totaalresultaat, na belastin
eOfForeignCurrencyBasis
gen, waardeverandering van
valutabasisspreads die trans
SpreadsThatHedgeTransac
actiegerelateerde afgedekte
tionRelatedHedgedItems
posten afdekken

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/641

X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
dit
gen, winsten (verliezen) uit
hoofde van beleggingen in
eigenvermogensinstrumen
ten

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosses
FromInvestmentsInEquity
Instruments

ifrs-full

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) uit
hoofde van veranderingen in de reële waarde van beleggingen
in eigenvermogensinstrumenten die de entiteit heeft aange
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 a
ingangsdatum
1.1.2018

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 a
ingangsdatum
1.1.2018

X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
dit
gen, financiële activa ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxFinancialAs
setsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncome

ifrs-full

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, met betrekking tot financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverande
ringen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie:
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat; overige onderdelen van het totaalresultaat]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IAS 1
na belastingen, met betrekking tot wisselkoersverschillen wan 91 a, informatieverschaffing:
neer jaarrekeningen van buitenlandse bedrijfsactiviteiten wor IAS 1 7
den omgerekend. [Zie: overige onderdelen van het totaalresul
taat]

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxExchangeDif
ferencesOnTranslation

ifrs-full

NL

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, na belastin
gen, wisselkoersverschillen
uit omrekening

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
na belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van 7 24E b - ingangsdatum
de tijdswaarde van opties die transactiegerelateerde afgedekte 1.1.2018
posten afdekken. [Zie: overige onderdelen van het totaalresul
taat]

Referenties

OtherComprehensiveInco X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
meNetOfTaxChangeInValu dit
gen, waardeverandering van
eOfTimeValueOfOptions
ThatHedgeTransactionRela
de tijdswaarde van opties die
transactiegerelateerde afge
tedHedgedItems
dekte posten afdekken

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
na belastingen, met betrekking tot de waardeverandering van 7 24E b - ingangsdatum
de tijdswaarde van opties die periodegerelateerde afgedekte 1.1.2018
posten afdekken. [Zie: overige onderdelen van het totaalresul
taat]

Elementtype en at
tributen

OtherComprehensiveInco X duration cre Overige onderdelen van het
meNetOfTaxChangeInValu dit
totaalresultaat, na belastin
gen, waardeverandering van
eOfTimeValueOfOptions
ThatHedgeTimeperiodRela
de tijdswaarde van opties die
tedHedgedItems
periodegerelateerde
afge
dekte posten afdekken

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/642
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X duration cre Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
dit
gen, winsten (verliezen) bij
herwaardering

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnRevaluation

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxHedgesOfNe
tInvestmentsInForeignOpe
rations

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
7 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IAS 1
91 a
ingangsdatum
1.1.2018

Referenties

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, met betrekking tot afdekkingen van netto-in
vesteringen in buitenlandse bedrijfsactiviteiten. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS
39 102 a, informatieverschaf
fing: IAS 1 91 a, informatie
verschaffing: IFRS 9 6.5.13 a
- ingangsdatum 1.1.2018

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IAS 1
na belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) in ver 91 a, informatieverschaffing:
band met veranderingen van de herwaarderingsreserves. [Zie: IAS 1 7
overige onderdelen van het totaalresultaat; herwaarderingsreser
ves]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IAS 1
na belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) uit 91 a, informatieverschaffing:
hoofde van herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen IAS 1 7
die bestaan uit actuariële winsten en verliezen; het rendement
op fondsbeleggingen, exclusief bedragen die in de nettorente
op de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten (actief) zijn opgenomen; en enigerlei wijziging in de
gevolgen van het actiefplafond, exclusief bedragen die in de
nettorente op de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten (actief) zijn opgenomen. [Zie: overige onder
delen van het totaalresultaat; toegezegdpensioenregelingen
[member]; fondsbeleggingen [member]; nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) uit
hoofde van afdekkingsinstrumenten die beleggingen in eigen
vermogensinstrumenten afdekken die de entiteit heeft aange
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

Documentatielabel

NL

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, na belastin
gen, afdekkingen van nettoinvesteringen in buiten
landse bedrijfsactiviteiten

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, na belastin
gen, winsten (verliezen) uit
hoofde van herwaarderingen
van toegezegdpensioenrege
lingen

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlans

ifrs-full

Label

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, na belastin
gen, winsten (verliezen) uit
hoofde van afdekkings
instrumenten die beleggin
gen in eigenvermogens
instrumenten afdekken

Elementtype en at
tributen

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnHedgingInstruments
ThatHedgeInvestmentsInE
quityInstruments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

OtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

X duration cre Overige onderdelen van het Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
totaalresultaat die worden die worden geherclassificeerd naar winst of verlies, vóór belas 1 IG6, gebruikelijke werkwij
geherclassificeerd naar winst tingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]
ze: IAS 1 82A
of verlies, vóór belastingen

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
na belastingen, met betrekking tot de nettomutatie van uit 14 22 a, informatieverschaf
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband fing: IFRS 14 35
houdt met posten die niet zullen worden geherclassificeerd
naar winst of verlies. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [member]; overige onderdelen van het to
taalresultaat]

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat, informatieverschaffing: IFRS
na belastingen, met betrekking tot de nettomutatie van uit 14 22 b, informatieverschaf
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband fing: IFRS 14 35
houdt met posten die zullen worden geherclassificeerd naar
winst of verlies. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met
prijsregulering [member]; overige onderdelen van het totaalre
sultaat]

Documentatielabel

NL

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, na belastin
gen, nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering
die verband houdt met pos
ten die niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst
of verlies

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
gen, nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering
die verband houdt met pos
ten die zullen worden geher
classificeerd naar winst of
verlies [abstract]

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

Label

X duration cre Overige onderdelen van het
dit
totaalresultaat, na belastin
gen, nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering
die verband houdt met pos
ten die zullen worden geher
classificeerd naar winst of
verlies

Elementtype en at
tributen

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Label

Documentatielabel

Referenties

X duration cre Overige onderdelen van het Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat voorbeeld: IAS 1 IG6, voor
dit
totaalresultaat die niet wor die niet worden geherclassificeerd naar winst of verlies, na beeld: IAS 1 82A
den geherclassificeerd naar belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]
winst of verlies, na belastin
gen

member

X instant debit

X instant credit

X instant debit

OtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOf
Tax

OtherContingentLiabilities
Member

OtherCurrentAssets

OtherCurrentBorrowings
AndCurrentPortionOfO
therNoncurrentBorrowings

OtherCurrentFinancialAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan vlottende activa die de entiteit niet afzonderlijk gebruikelijke werkwijze: IAS
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: 1 55
vlottende activa]

Andere vlottende financiële Het bedrag aan vlottende financiële activa die de entiteit niet informatieverschaffing: IAS 1
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe 54 d
activa
lichting. [Zie: andere financiële activa; vlottende financiële ac
tiva]

Andere kortlopende lenin Het bedrag aan andere kortlopende leningen en het kortlo gebruikelijke werkwijze: IAS
gen en het kortlopende ge pende gedeelte van andere langlopende leningen. [Zie: andere 1 112 c
deelte van andere lang leningen]
lopende leningen

Andere vlottende activa

NL

Andere voorwaardelijke ver Dit lid geeft voorwaardelijke verplichtingen aan die de entiteit voorbeeld: IAS 37 88
plichtingen [member]
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
toelichting. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]

X duration cre Overige onderdelen van het Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
totaalresultaat die niet wor die niet worden geherclassificeerd naar winst of verlies, vóór 1 IG6, gebruikelijke werkwij
ze: IAS 1 82A
den geherclassificeerd naar belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]
winst of verlies, vóór belas
tingen

OtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossBefore
Tax

ifrs-full

X duration cre Overige onderdelen van het Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresultaat voorbeeld: IAS 1 IG6, voor
totaalresultaat die worden die worden geherclassificeerd naar winst of verlies, na belastin beeld: IAS 1 82A
dit
geherclassificeerd naar winst gen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]
of verlies, na belastingen

Elementtype en at
tributen

OtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X instant debit

X instant credit

X instant credit

X instant debit

OtherCurrentNonfinancia
lAssets

OtherCurrentNonfinancial
Liabilities

OtherCurrentPayables

OtherCurrentReceivables

OtherDebtInstrumentsHeld

OtherDecreasesAggregate X duration
DifferenceBetweenFairValu
eAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedU
singValuationTechni
queYetToBeRecognised

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

ver Het bedrag aan kortlopende verplichtingen die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe 1 55
lichting. [Zie: kortlopende verplichtingen]

Andere dalingen, samen
gevoegd verschil dat nog in
winst of verlies moet wor
den opgenomen tussen de
reële waarde bij eerste op
name en de transactieprijs

De daling van het samengevoegde verschil dat nog in winst of voorbeeld: IFRS 7 IG14,
verlies moet worden opgenomen tussen de reële waarde bij voorbeeld: IFRS 7 28 b
eerste opname en de transactieprijs van financiële instrumenten
die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht
of dezelfde toelichting. [Zie: samengevoegd verschil dat nog in
winst of verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde
bij eerste opname en transactieprijs; financiële instrumenten,
klasse [member]]

Andere
aangehouden Het bedrag aan door de entiteit aangehouden schuldbewijzen gebruikelijke werkwijze: IAS
die zij niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 1 112 c
schuldbewijzen
dezelfde toelichting. [Zie: aangehouden schuldbewijzen]

Andere kortlopende vorde Het bedrag aan andere kortlopende vorderingen. [Zie: andere voorbeeld: IAS 1 78 b
ringen
vorderingen]

Andere kortlopende schul Het bedrag aan kortlopende schulden die de entiteit niet af gebruikelijke werkwijze: IAS
den
zonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich 1 55
ting.

Andere kortlopende niet-fi Het bedrag aan kortlopende niet-financiële verplichtingen die gebruikelijke werkwijze: IAS
nanciële verplichtingen
de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 1 55
dezelfde toelichting. [Zie: andere financiële verplichtingen]

Andere vlottende niet-finan Het bedrag aan vlottende niet-financiële activa die de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
ciële activa
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 1 55
toelichting. [Zie: financiële activa]

Andere kortlopende
plichtingen

Andere kortlopende financi Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen die de informatieverschaffing: IAS 1
ële verplichtingen
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 54 m, informatieverschaffing:
dezelfde toelichting. [Zie: andere financiële verplichtingen; kort IFRS 12 B13 b
lopende financiële verplichtingen]

Label

NL

X instant debit

X instant credit

OtherCurrentLiabilities

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

OtherCurrentFinancialLia
bilities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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OtherEmployeeExpense

OtherEnvironmentRelated
ContingentLiabilityMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

OtherEquityInterest

OtherEquityInterestMem
ber

OtherEquitySecuritiesMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Andere aandelen en ver Dit lid geeft eigenvermogensinstrumenten aan die de entiteit voorbeeld: IFRS 13 IE60,
gelijkbare effecten [member] niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde voorbeeld: IFRS 13 94
toelichting.

member

aandelenbelang Dit lid geeft aandelenbelang aan van een entiteit zonder aan informatieverschaffing: IAS 1
delenkapitaal dat de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het 106
zelfde overzicht of dezelfde toelichting.

Ander
[member]

member

Het bedrag van het aandelenbelang van een entiteit zonder voorbeeld: IAS 1 78 e
aandelenkapitaal dat de entiteit niet afzonderlijk opneemt in
hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

Andere milieugerelateerde Dit lid geeft een milieugerelateerde voorziening aan die de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 37 84
voorziening [member]
dezelfde toelichting. [Zie: andere voorzieningen [member]]

member

OtherEnvironmentRelated
ProvisionMember

Ander aandelenbelang

Andere milieugerelateerde Dit lid geeft een milieugerelateerde voorwaardelijke verplichting gebruikelijke werkwijze: IAS
voorwaardelijke verplichting aan die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over 37 88
[member]
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: voorwaardelijke verplichtin
gen [member]]

NL

member

X duration debit Andere personeelslasten

Het bedrag aan personeelslasten die de entiteit niet afzonderlijk gebruikelijke werkwijze: IAS
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
19 5

Andere vervreemdingen van Dit lid geeft vervreemdingen van activa aan die de entiteit niet voorbeeld: IAS 10 22 c
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe
activa [member]
lichting.

member

OtherDisposalsOfAssets
Member

Referenties

Het bedrag aan verschillen tussen geldmiddelen en kasequiva gebruikelijke werkwijze: IAS
lenten in het kasstroomoverzicht en het overzicht van de fi 7 45
nanciële positie dat de entiteit niet afzonderlijk opneemt in
hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: geldmiddelen
en kasequivalenten]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Andere verschillen tussen
geldmiddelen en kasequiva
lenten in het kasstroom
overzicht

Elementtype en at
tributen

OtherDifferencesToCas
X instant credit
hAndCashEquivalentsInSta
tementOfCashFlows

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X duration cre Andere vergoedings- en pro Het bedrag aan vergoedings- en provisiebaten die de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
visiebaten
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 1 112 c
toelichting. [Zie: vergoedings- en provisiebaten]

X duration debit Andere financieringskosten

X duration cre Andere financieringsbaten
dit

OtherFeeAndCommissio
nExpense

OtherFeeAndCommissio
nIncome

OtherFinanceCost

OtherFinanceIncome

OtherFinanceIncomeCost

OtherFinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Andere financiële activa

Het bedrag aan financiële activa die de entiteit niet afzonderlijk informatieverschaffing: IAS 1
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: 54 d
financiële activa]

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

X duration cre Andere financieringsbaten Het bedrag aan financieringsbaten of -kosten die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
(-kosten)
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe 1 85
lichting. [Zie: financieringsbaten (-kosten)]

Het bedrag aan financieringsbaten die de entiteit niet afzon gebruikelijke werkwijze: IAS
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. 1 112 c
[Zie: financieringsbaten]

Het bedrag aan financieringskosten die de entiteit niet afzon gebruikelijke werkwijze: IAS
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. 1 112 c
[Zie: financieringskosten]

NL

X duration debit Andere vergoedings- en pro Het bedrag aan vergoedings- en provisielasten die de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
visielasten
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 1 112 c
toelichting. [Zie: vergoedings- en provisielasten]

Het bedrag aan lasten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt voorbeeld: IAS 1 102, infor
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting wanneer de enti matieverschaffing: IAS 1 99
teit gebruik maakt van de categoriale kostenindeling voor de
uitsplitsing van lasten. [Zie: kosten, per soort]

ifrs-full

X duration debit Andere lasten, per type

voorbeeld: IAS 1 103, infor
matieverschaffing: IAS 1 99,
informatieverschaffing: IAS
26 35 b vii

Referenties

OtherExpenseByNature

Het bedrag aan lasten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting wanneer de enti
teit gebruikmaakt van de functionele kostenindeling voor de
uitsplitsing van lasten.

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Andere lasten, per functie

Elementtype en at
tributen

OtherExpenseByFunction

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X duration cre Andere winsten (verliezen)
dit

member

X duration cre Andere baten
dit

X duration cre Andere baten (lasten) uit
hoofde van dochteronder
dit
nemingen, entiteiten waar
over gezamenlijk de zeggen
schap wordt uitgeoefend en
geassocieerde deelnemingen

OtherGainsLosses

OtherImpairedAssetsMem
ber

OtherIncome

OtherIncomeExpense
FromSubsidiariesJointly
ControlledEntitiesAndAs
sociates

X duration
OtherIncreasesAggregate
DifferenceBetweenFairValu
eAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedU
singValuationTechni
queYetToBeRecognised

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Andere stijgingen, samen
gevoegd verschil dat nog in
winst of verlies moet wor
den opgenomen tussen de
reële waarde bij eerste op
name en de transactieprijs

De stijging van het samengevoegde verschil dat nog in winst of voorbeeld: IFRS 7 IG14,
verlies moet worden opgenomen tussen de reële waarde bij voorbeeld: IFRS 7 28 b
eerste opname en de transactieprijs van financiële instrumenten
die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht
of dezelfde toelichting. [Zie: samengevoegd verschil dat nog in
winst of verlies moet worden opgenomen tussen de reële
waarde bij eerste opname en de transactieprijs; financiële in
strumenten, klasse [member]]

Het bedrag aan baten of lasten uit hoofde van dochteronder gebruikelijke werkwijze: IAS
nemingen, entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap 1 85
wordt uitgeoefend en geassocieerde deelnemingen die de enti
teit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
toelichting. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; doch
terondernemingen [member]]

NL

Het bedrag aan exploitatiebaten die de entiteit niet afzonderlijk voorbeeld: IAS 1 103, voor
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
beeld: IAS 1 102, informatie
verschaffing: IAS 26 35 b iv

Andere aan een bijzondere Dit lid geeft aan een bijzondere waardevermindering onder voorbeeld: IAS 36 127
waardevermindering onder hevige activa aan die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in
hevige activa [member]
hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

De winsten (verliezen) die de entiteit niet afzonderlijk opneemt gebruikelijke werkwijze: IAS
1 102, gebruikelijke werkwij
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
ze: IAS 1 103

Andere financiële verplich Het bedrag aan financiële verplichtingen die de entiteit niet informatieverschaffing: IAS 1
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe 54 m
tingen
lichting. [Zie: financiële verplichtingen]

X instant credit

OtherFinancialLiabilities

ifrs-full

Label

Elementtype en at
tributen
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Prefix
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member

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsInvesting
Activities

OtherInflowsOutflowsOf
X duration debit Andere instromen (uitstro Instromen (uitstromen) van geldmiddelen, geclassificeerd als informatieverschaffing: IAS 7
CashClassifiedAsOperating
men) van geldmiddelen, ge operationele activiteiten, die de entiteit niet afzonderlijk op 14
Activities
classificeerd als operationele neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
activiteiten

X instant debit

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsFinancing
Activities

OtherIntangibleAssets

OtherIntangibleAssets
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan immateriële activa die de entiteit niet afzon gebruikelijke werkwijze: IAS
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. 38 119
[Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

Andere immateriële activa Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 38 119
[member]
dezelfde toelichting. [Zie: andere immateriële activa dan good
will]

Andere immateriële activa

X duration debit Andere instromen (uitstro Instromen (uitstromen) van geldmiddelen, geclassificeerd als informatieverschaffing: IAS 7
men) van geldmiddelen, ge investeringsactiviteiten, die de entiteit niet afzonderlijk op 21
classificeerd als investerings neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
activiteiten

NL

X duration debit Andere instromen (uitstro Instromen (uitstromen) van geldmiddelen, geclassificeerd als informatieverschaffing: IAS 7
men) van geldmiddelen, ge financieringsactiviteiten, die de entiteit niet afzonderlijk op 21
classificeerd als financie neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
ringsactiviteiten

Het bedrag van de componenten die afzonderlijk niet van gebruikelijke werkwijze: IAS
materieel belang zijn van de overige onderdelen van het totaal 1 85
resultaat, na belastingen, die de entiteit niet afzonderlijk op
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: ove
rige onderdelen van het totaalresultaat]

Referenties

OtherIndividuallyImmateri X duration cre Andere componenten die af
alComponentsOfOther
dit
zonderlijk niet van materieel
ComprehensiveIncomeNe
belang zijn van de overige
onderdelen van het totaalre
tOfTax
sultaat, na belastingen

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Het bedrag van de componenten die afzonderlijk niet van gebruikelijke werkwijze: IAS
materieel belang zijn van de overige onderdelen van het totaal 1 85
resultaat, vóór belastingen, die de entiteit niet afzonderlijk op
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: ove
rige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen]

Elementtype en at
tributen

OtherIndividuallyImmateri X duration cre Andere componenten die af
dit
zonderlijk niet van materieel
alComponentsOfOther
ComprehensiveIncomeBe
belang zijn van de overige
foreTax
onderdelen van het totaalre
sultaat, vóór belastingen

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit Andere
langetermijnper Het bedrag aan langetermijnpersoneelsbeloningen die geen ver gebruikelijke werkwijze: IAS
soneelsbeloningen
goedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen zijn. 19 158
Deze vergoedingen kunnen het volgende omvatten: betaald
langetermijnverlof, jubileumuitkeringen of andere voordelen
die samenhangen met langdurig dienstverband, uitkeringen
voor langdurige arbeidsongeschiktheid, langdurige winstdeling
en bonussen en langdurige uitgestelde vergoedingen. [Zie: las
ten uit hoofde van personeelsbeloningen]
Andere vaste voorzieningen Het bedrag aan vaste voorzieningen die geen voorzieningen informatieverschaffing: IAS 1
voor personeelsbeloningen zijn. [Zie: vlottende voorzieningen] 78 d
Andere relevante actuariële Alle andere relevante veronderstellingen die worden gehanteerd gebruikelijke werkwijze: IAS
als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante 19 144
veronderstellingen
waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten te bepalen. [Zie: actuariële veronderstellingen
[member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensi
oenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde]
Andere relevante actuariële Dit lid geeft relevante actuariële veronderstellingen aan die de gebruikelijke werkwijze: IAS
veronderstellingen [member] entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 19 145
dezelfde toelichting. [Zie: actuariële veronderstellingen [mem
ber]]

X instant credit

X instant credit

X.XX instant

member

OtherLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

OtherLongtermBenefits

OtherLongtermProvisions

OtherMaterialActuarialAs
sumptions

OtherMaterialActuarialAs
sumptionsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Andere verplichtingen uit Het bedrag aan verplichtingen uit hoofde van uitgegeven ver voorbeeld: IFRS 4 IG22,
hoofde van uitgegeven ver zekeringscontracten en herverzekeringscontracten die de enti voorbeeld: IFRS 4 37 b
zekeringscontracten en her teit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
verzekeringscontracten
toelichting. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven ver
zekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

Het bedrag aan verplichtingen die de entiteit niet afzonderlijk gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

Andere verplichtingen

X instant credit

OtherLiabilities

Referenties

Het bedrag van de voorraden die de entiteit niet afzonderlijk gebruikelijke werkwijze: IAS
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: 2 37
voorraden]

Documentatielabel

ifrs-full

Andere actuele voorraden

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

OtherInventories

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
NL
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Andere langlopende financi Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen die de informatieverschaffing: IAS 1
ële verplichtingen
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 54 m, informatieverschaffing:
dezelfde toelichting. [Zie: andere financiële verplichtingen]
IFRS 12 B13 c

Andere vaste niet-financiële Het bedrag aan vaste niet-financiële activa die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe 1 55
activa
lichting. [Zie: financiële activa]
Andere langlopende niet-fi Het bedrag aan langlopende niet-financiële verplichtingen die gebruikelijke werkwijze: IAS
nanciële verplichtingen
de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 1 55
dezelfde toelichting. [Zie: andere financiële verplichtingen]

X instant credit

X instant credit

OtherNoncurrentFinancial
Liabilities

OtherNoncurrentLiabilities

OtherNoncurrentNonfinan X instant debit
cialAssets

OtherNoncurrentNonfinan X instant credit
cialLiabilities

OtherNoncurrentPayables

OtherNoncurrentReceiva
bles

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Andere langlopende schul Het bedrag aan langlopende schulden die de entiteit niet af gebruikelijke werkwijze: IAS
zonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich 1 55
den
ting.
Andere langlopende vorde Het bedrag aan andere langlopende vorderingen. [Zie: andere voorbeeld: IAS 1 78 b
ringen
vorderingen]

X instant credit

X instant debit

ver Het bedrag aan langlopende verplichtingen die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe 1 55
lichting. [Zie: langlopende verplichtingen]

NL

Andere langlopende
plichtingen

Andere vaste financiële acti Het bedrag aan vaste financiële activa die de entiteit niet af informatieverschaffing: IAS 1
zonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich 54 d
va
ting. [Zie: andere financiële activa]

X instant debit

OtherNoncurrentFinancia
lAssets

ifrs-full

Het bedrag aan vaste activa die de entiteit niet afzonderlijk gebruikelijke werkwijze: IAS
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: 1 55
vaste activa]

Andere vaste activa

X instant debit

OtherNoncurrentAssets

ifrs-full

Referenties

X duration debit Andere materiële niet-gelde Het bedrag aan materiële niet-geldelijke posten die geen af informatieverschaffing: IFRS
lijke posten
schrijvingen zijn.
8 23 i, informatieverschaf
fing: IFRS 8 28 e

Documentatielabel

OtherMaterialNoncashI
tems

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/652
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OtherNonfinancialAssets

OtherNonfinancialLiabili
ties

OtherOperatingIncomeEx
pense

OtherPayables

OtherPriceRiskMember

OtherPropertyPlantAndE
quipment

OtherPropertyPlantAndE
quipmentMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Andere materiële vaste acti Het bedrag aan materiële vaste activa die de entiteit niet afzon gebruikelijke werkwijze: IAS
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. 16 37
va
[Zie: materiële vaste activa]

Andere materiële vaste ac Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
materiële vaste activa vertegenwoordigen die de entiteit niet 16 37
tiva [member]
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe
lichting. [Zie: materiële vaste activa]

member

IFRS

X instant debit

Dit lid geeft een type marktrisico aan dat het risico vertegen informatieverschaffing:
woordigt dat de reële waarde of toekomstige kasstromen van 7 Definities
een financieel instrument zullen schommelen als gevolg van
andere veranderingen in marktprijzen dan die welke voort
vloeien uit het renterisico of valutarisico, ongeacht of deze
veranderingen worden veroorzaakt door factoren die specifiek
zijn voor het individuele financiële instrument of de emittent
ervan, dan wel door factoren die alle soortgelijke op de markt
verhandelde financiële instrumenten beïnvloeden. [Zie: valuta
risico [member]; renterisico [member]; financiële instrumenten,
klasse [member]]

Ander prijsrisico [member]

Te betalen bedragen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

member

Andere schulden

exploitatiebaten Het bedrag aan exploitatiebaten (-lasten) die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe 1 85
lichting.

NL

X instant credit

X duration cre Andere
dit
(-lasten)

Andere niet-financiële ver Het bedrag aan niet-financiële verplichtingen die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe 1 55
plichtingen
lichting. [Zie: andere financiële verplichtingen]

Referenties

X instant credit

Documentatielabel

Andere niet-financiële activa Het bedrag aan niet-financiële activa die de entiteit niet afzon gebruikelijke werkwijze: IAS
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. 1 55
[Zie: financiële activa]

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
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OtherReservesAbstract

ifrs-full

X instant credit

OtherReserves

Een component van het eigen vermogen die reserves binnen voorbeeld: IAS 1 78 e
het eigen vermogen vertegenwoordigt, exclusief ingehouden
winsten. [Zie: ingehouden winsten]
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Andere reserves [abstract]

Andere reserves

IAS

ifrs-full

Andere verbonden partijen Dit lid geeft verbonden partijen aan die de entiteit niet afzon informatieverschaffing:
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. 24 19 g
[member]
[Zie: verbonden partijen [member]]

member

OtherRelatedPartiesMem
ber

Het door de entiteit te ontvangen bedrag dat zij niet afzon voorbeeld: IAS 1 78 b
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

IAS

ifrs-full

ifrs-full

Andere vorderingen

voorzieningen Dit lid geeft voorzieningen aan die geen voorzieningen voor informatieverschaffing:
personeelsbeloningen zijn. Dit vertegenwoordigt tevens de 37 84
standaardwaarde voor de as „Klassen van andere voorzienin
gen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: voorzienin
gen]

Andere uitgestelde debetre Het bedrag aan uitgestelde debetrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 IE5, voor
keningen in verband met prijsregulering die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het beeld: IFRS 14 25
prijsregulering
zelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: uitgestelde de
betrekeningen in verband met prijsregulering]

OtherRegulatoryDeferral
AccountCreditBalances

ifrs-full

X instant debit

Andere
[member]

X instant debit

OtherReceivables

ifrs-full

member

Referenties

Het bedrag aan voorzieningen die geen voorzieningen voor informatieverschaffing: IAS 1
personeelsbeloningen zijn. [Zie: voorzieningen]
78 d, informatieverschaffing:
IAS 37 84 a

Documentatielabel

OtherRegulatoryDeferral
AccountDebitBalances

OtherProvisionsMember

ifrs-full

Andere voorzieningen [ab
stract]

Andere voorzieningen

Label

Andere uitgestelde credit Het bedrag aan uitgestelde creditrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 IE5, voor
rekeningen in verband met prijsregulering die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het beeld: IFRS 14 25
prijsregulering
zelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: uitgestelde credit
rekeningen in verband met prijsregulering]

OtherProvisionsAbstract

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

NL

X instant credit

OtherProvisions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/654
29.5.2019

Elementnaam/rol URI

OtherReservesMember

OtherRevenue

OtherReversalsOfProvisi
ons

OtherShorttermEmploy
eeBenefits

OtherShorttermProvisions

OtherTangibleOrIntangi
bleAssetsTransferred

Prefix

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Andere reserves [member]

Label

Referenties

Het bedrag aan opbrengsten uit hoofde van bronnen die de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 1 112 c, informatieverschaf
dezelfde toelichting. [Zie: opbrengsten]
fing: IAS 18 35 b - vervalda
tum 1.1.2018

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die informatieverschaffing: IAS 1
reserves binnen het eigen vermogen vertegenwoordigt, exclu 106, informatieverschaffing:
sief ingehouden winsten. Dit vertegenwoordigt tevens de stan IAS 1 79 b
daardwaarde voor de as „Reserves binnen het eigen vermogen”
indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: ingehouden win
sten]

Documentatielabel

X instant credit

X instant credit

Andere materiële of immate De reële waarde, op de overnamedatum, van andere materiële informatieverschaffing:
riële overgedragen activa
of immateriële activa (met inbegrip van een bedrijf of dochter 3 B64 f ii
onderneming van de overnemende partij) overgedragen als ver
goeding in een bedrijfscombinatie, die de entiteit niet afzon
derlijk opneemt in dezelfde toelichting. [Zie: andere immateri
ële activa dan goodwill; bedrijfscombinaties [member]; dochter
ondernemingen [member]]

IFRS

Andere vlottende voorzie Het bedrag aan vlottende voorzieningen die geen voorzienin informatieverschaffing: IAS 1
gen voor personeelsbeloningen zijn. [Zie: voorzieningen]
78 d
ningen

X duration debit Andere
kortetermijnper Het bedrag aan lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (die gebruikelijke werkwijze: IAS
soneelsbeloningen
geen ontslagvergoedingen zijn) die naar verwachting volledig 19 9
zullen zijn vereffend binnen twaalf maanden na het einde van
de jaarlijkse verslagperiode waarin de werknemers de gerela
teerde prestaties hebben verricht, die de entiteit niet afzonder
lijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie:
lasten uit hoofde van personeelsbeloningen]

NL

X duration cre Andere terugnemingen van Het bedrag aan terugnemingen van voorzieningen die de enti informatieverschaffing: IAS 1
dit
voorzieningen
teit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 98 g
toelichting. [Zie: voorzieningen]

X duration cre Andere inkomsten
dit

member

Elementtype en at
tributen
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Label

Documentatielabel

Referenties

member

X duration cre Kasuitstromen uit
dit
gingsactiviteiten

X.XX duration

OtherTemporaryDifferen
cesMember

OtherTradingIncomeEx
pense

OtherWorkPerformedBy
EntityAndCapitalised

OutflowsOfCashFromIn
vestingActivities

OutputOfAgriculturalPro
duce

OutstandingBalancesForRe
latedPartyTransactionsAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Samengevoegde belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tus informatieverschaffing:
sen het gemiddelde effectieve belastingtarief en het toepasse 12 81 c ii
lijke belastingtarief die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in
de aansluiting. [Zie: gemiddeld effectief belastingtarief; toepas
selijk belastingtarief]

IAS

IAS

agrarische De productie van agrarische producten van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS
41 46 b ii

gebruikelijke werkwijze: IAS
7 16

Publicatieblad van de Europese Unie

Uitstaande saldi voor trans
acties met verbonden par
tijen [abstract]

Productie van
producten

beleg De kasuitstroom voor beleggingsactiviteiten.

X duration cre Ander werk uitgevoerd door Het bedrag van het eigen werk van de entiteit geactiveerd uit voorbeeld: IAS 1 IG6, gebrui
dit
de entiteit en geactiveerd
hoofde van posten oorspronkelijk geclassificeerd als kosten die kelijke werkwijze: IAS 1 85
de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of
dezelfde toelichting.

X duration cre Andere handelsbaten (-las Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) die de entiteit niet af gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
ten)
zonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich 1 112 c
ting. [Zie: handelsbaten (-lasten)]

NL

Andere tijdelijke verschillen Dit lid geeft tijdelijke verschillen aan die de entiteit niet afzon gebruikelijke werkwijze: IAS
[member]
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. 12 81 g
[Zie: tijdelijke verschillen [member]]

Andere belastingtariefgevol
gen voor aansluiting tussen
commerciële winst en belas
tinglasten (-baten)

X.XX duration

OtherTaxRateEffectsForRe
conciliationBetweenAc
countingProfitAndTaxEx
penseIncome

ifrs-full

X duration debit Andere fiscale gevolgen Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de belas informatieverschaffing:
voor aansluiting tussen tinglasten (-baten) en het product van de commerciële winst 12 81 c i
commerciële winst en belas vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke belastingtarie(f)(ven)
tinglasten (-baten)
dat de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht
of dezelfde toelichting. [Zie: commerciële winst; toepasselijk
belastingtarief]

Elementtype en at
tributen

OtherTaxEffectsForRecon
ciliationBetweenAccoun
tingProfitAndTaxExpen
seIncome

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/656
29.5.2019

member

X duration

X.XX instant

axis

member

OwnedAircraftMember

ParentMember

ParticipationInDefinedBe
nefitPlanThatSharesRisks
BetweenGroupEntitiesRela
tedPartyTransactions

ParValuePerShare

PastDueStatusAxis

PastDueStatusMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

X instant credit

OutstandingCommitments
MadeOnBehalfOfEntityRe
latedPartyTransactions

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

OutstandingCommitments
MadeByEntityRelatedPar
tyTransactions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Achterstalligheidsstatus
[member]

Achterstalligheidsstatus
[axis]

Dit lid geeft alle achterstalligheidsstatussen aan. Dit vertegen voorbeeld: IFRS 7 35N - in
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Achterstallig gangsdatum 1.1.2018, ge
heidsstatus” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
bruikelijke werkwijze: IFRS 7
37 - vervaldatum 1.1.2018

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 7 35N - in
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de gangsdatum 1.1.2018, ge
tabel vervolledigen.
bruikelijke werkwijze: IFRS 7
37 - vervaldatum 1.1.2018

informatieverschaffing: IAS 1
79 a iii

Het bedrag van de deelname door de entiteit aan een toege voorbeeld: IAS 24 22
zegdpensioenregeling waarbij de risico's tussen groepsentiteiten
worden gedeeld. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member];
verbonden partijen [member]]

Nominale waarde per aan De nominale waarde per aandeel.
deel

Deelname aan een toege
zegdpensioenregeling waar
bij de risico's tussen groeps
entiteiten worden gedeeld,
transacties met verbonden
partijen

IAS

NL

Moedermaatschappij [mem Dit lid geeft een entiteit aan die zeggenschap heeft over een of informatieverschaffing:
meer entiteiten.
24 19 a
ber]

Vliegtuig(en) in bezit [mem Dit lid geeft (een) vliegtuig(en) aan dat (die) in het bezit is gebruikelijke werkwijze: IAS
ber]
(zijn)van de entiteit. [Zie: vliegtuigen [member]]
16 37 e

IAS

Uitstaande
verbintenissen Het bedrag aan uitstaande verbintenissen aangegaan namens de informatieverschaffing:
aangegaan namens de enti entiteit in het kader van transacties met verbonden partijen. 24 18 b
teit, transacties met verbon [Zie: verbonden partijen [member]]
den partijen

Referenties

IAS

Documentatielabel

Uitstaande
verbintenissen Het bedrag aan uitstaande verbintenissen aangegaan door de informatieverschaffing:
aangegaan door de entiteit, entiteit in het kader van transacties met verbonden partijen. 24 18 b
transacties met verbonden [Zie: verbonden partijen [member]]
partijen

Label

29.5.2019
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Label

PayablesForPurchaseOfE
nergy

PayablesForPurchaseOf
NoncurrentAssets

ifrs-full

ifrs-full

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78

IAS

Schulden voor de aankoop Het bedrag aan schulden voor de aankoop van vaste activa. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: vaste activa]
1 78
van vaste activa

Schulden voor de aankoop Het bedrag aan schulden voor de aankoop van energie.
van energie

De stijging (daling) van de nettoverplichting uit hoofde van informatieverschaffing:
toegezegde pensioenrechten (actief) resulterend uit pensioen 19 141 d
kosten van verstreken diensttijd. Pensioenkosten van verstreken
diensttijd zijn de verandering in de contante waarde van de
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
voor het dienstverband van de werknemer in voorgaande pe
rioden die resulteert uit een wijziging aan de regeling (de in
troductie of intrekking van, of wijzigingen in een toegezegd
pensioenregeling) of een inperking (een aanzienlijke verminde
ring door de entiteit van het aantal werknemers dat door een
regeling wordt gedekt). [Zie: nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten (actief); toegezegdpensioenregelin
gen [member]]

IAS
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X instant credit

Referenties

De stijging (daling) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde informatieverschaffing:
van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit pensioenkos 19 141 d
ten van verstreken diensttijd en winsten (verliezen) die voort
vloeien uit afwikkelingen. [Zie: winsten (verliezen) die voort
vloeien uit afwikkelingen, nettoverplichting uit hoofde van toe
gezegde pensioenrechten (actief); nettoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten (actief)]

Documentatielabel

NL

X instant credit

PastServiceCostNetDefined X duration cre Pensioenkosten van verstre
BenefitLiabilityAsset
dit
ken diensttijd, nettoverplich
ting uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten (ac
tief)

ifrs-full

Pensioenkosten van verstre
ken diensttijd en winsten
(verliezen) die voortvloeien
uit afwikkelingen, nettover
plichting uit hoofde van toe
gezegde
pensioenrechten
(actief) [abstract]

PastServiceCostAndGain
sLossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefitLi
abilityAssetAbstract

ifrs-full

X duration cre Pensioenkosten van verstre
dit
ken diensttijd en winsten
(verliezen) die voortvloeien
uit afwikkelingen, nettover
plichting uit hoofde van toe
gezegde
pensioenrechten
(actief)

Elementtype en at
tributen

PastServiceCostAndGain
sLossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefitLi
abilityAsset

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/658
29.5.2019

Referenties

X duration cre Betalingen voor uitgaven De kasuitstroom voor uitgaven met betrekking tot ontwikke gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
voor ontwikkelingsprojecten lingsprojecten.
7 16

PaymentsForDevelopment
ProjectExpenditure

PaymentsForExploratio
nAndEvaluationExpenses

PaymentsForPremiums
X duration cre Betalingen voor premies en De kasuitstroom voor premies en claims, lijfrente en andere voorbeeld: IAS 7 14 e
AndClaimsAnnuitiesAndO dit
claims, lijfrente en andere polisvoordelen.
therPolicyBenefits
polisvoordelen

PaymentsForShareIssue
Costs

PaymentsFromChangesI
nOwnershipInterestsInSub
sidiaries

PaymentsFromContracts
HeldForDealingOrTrading
Purpose

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full
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X duration cre Betalingen uit hoofde van De kasuitstroom voor contracten aangehouden voor handels voorbeeld: IAS 7 14 g
dit
contracten
aangehouden doeleinden.
voor handelsdoeleinden

X duration cre Betalingen uit hoofde van De kasuitstroom voor wijzigingen in eigendomsbelangen in informatieverschaffing: IAS 7
wijzigingen in eigendoms dochterondernemingen die niet leiden tot een verlies van zeg 42A, informatieverschaffing:
dit
belangen in dochteronder genschap. [Zie: dochterondernemingen [member]]
IAS 7 42B
nemingen die niet leiden
tot verlies van zeggenschap

X duration cre Betalingen voor kosten in De kasuitstroom voor kosten inzake de uitgifte van aandelen. gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
zake de uitgifte van aan
7 17
delen

NL

X duration cre Betaling voor exploratie- en De kasuitstroom voor lasten aangegaan door een entiteit in gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
evaluatielasten
verband met de exploratie en evaluatie van minerale hulpbron 7 14
nen voordat kan worden aangetoond dat de winning van een
minerale hulpbron technisch uitvoerbaar en economisch le
vensvatbaar is.

X duration cre Betalingen voor kosten in De kasuitstroom voor kosten inzake de uitgifte van obligaties. gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
zake de uitgifte van obli
7 17
gaties

PaymentsForDebtIssue
Costs

Het bedrag van de betaling die is verschuldigd uit hoofde van gebruikelijke werkwijze: IAS
sociale zekerheid en belastingen die geen winstbelastingen zijn. 1 78
Winstbelastingen omvatten alle binnenlandse en buitenlandse
belastingen die zijn gebaseerd op fiscale winsten. Winstbelas
tingen omvatten ook belastingen, zoals bronbelasting, die door
een dochteronderneming, geassocieerde deelneming of geza
menlijke overeenkomst zijn verschuldigd op uitkeringen aan
de verslaggevende entiteit.

Documentatielabel

ifrs-full

Schulden uit hoofde van so
ciale zekerheid en belastin
gen die geen winstbelastin
gen zijn

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

PayablesOnSocialSecurity
AndTaxesOtherThanInco
meTax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/659

X duration cre Betalingen met betrekking De daling (stijging) van restitutierechten die resulteert uit beta informatieverschaffing:
dit
tot afwikkelingen, restitutie lingen met betrekking tot afwikkelingen. [Zie: winsten (verlie 19 141 g
rechten
zen) die voortvloeien uit afwikkelingen, nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief); toegezegdpen
sioenregelingen [member]]

PaymentsOfFinanceLeaseLi X duration cre Betalingen van verplichtin
gen uit hoofde van financi
abilitiesClassifiedAsFinan
dit
cingActivities
ële lease, geclassificeerd als
financieringsactiviteiten

PaymentsOfLeaseLiabilities X duration cre Betalingen van leaseverplich De kasuitstroom voor de betaling van leaseverplichtingen, ge voorbeeld: IAS 7 17 e - in
tingen, geclassificeerd als fi classificeerd als financieringsactiviteiten. [Zie: leaseverplichtin gangsdatum 1.1.2019
ClassifiedAsFinancingActi dit
nancieringsactiviteiten
vities
gen]

X duration cre Betalingen van andere eigen Dit kasuitstroom voor de betalingen voor eigenvermogens gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
vermogensinstrumenten
instrumenten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het 7 17
zelfde overzicht of dezelfde toelichting.

X duration cre Betalingen om aandelen van De kasuitstroom om aandelen van de entiteit te verwerven of voorbeeld: IAS 7 17 b
dit
de entiteit te verwerven of in te kopen.
in te kopen

PaymentsInRespectOfSett
lementsReimbursement
Rights

PaymentsOfOtherEquityIn
struments

PaymentsToAcquireOrRe
deemEntitysShares

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De kasuitstroom voor de betaling van verplichtingen uit voorbeeld: IAS 7 17 e - ver
hoofde van financiële leases, geclassificeerd als financierings valdatum 1.1.2019
activiteiten. [Zie: verplichtingen in het kader van financiële
leases]

NL

IAS

IAS

De daling (stijging) van de nettoverplichting uit hoofde van informatieverschaffing:
toegezegde pensioenrechten (actief) die resulteert uit betalingen 19 141 g
uit hoofde van de regeling met betrekking tot afwikkelingen.
[Zie: winsten (verliezen) die voortvloeien uit afwikkelingen,
nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
(actief); nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten (actief); toegezegdpensioenregelingen [member]]

IAS

X duration debit Betalingen met betrekking
tot afwikkelingen, nettover
plichting uit hoofde van toe
gezegde
pensioenrechten
(actief)

Referenties

PaymentsInRespectOfSett
lementsNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

Documentatielabel

ifrs-full

Label

De daling (stijging) van de nettoverplichting uit hoofde van informatieverschaffing:
toegezegde pensioenrechten (actief) die resulteert uit betalingen 19 141 g
uit hoofde van de regeling. [Zie: nettoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten (actief)]

Elementtype en at
tributen

PaymentsFromPlanNetDefi X duration debit Betalingen uit hoofde van de
nedBenefitLiabilityAsset
regeling, nettoverplichting
uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten (actief)

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/660
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Label

Documentatielabel

X duration cre Betalingen aan leveranciers De kasuitstroom voor betalingen aan leveranciers van goederen gebruikelijke werkwijze: IAS
van goederen en diensten en diensten en aan en namens werknemers.
7 14
dit
en aan en namens werk
nemers

X.XX duration

X.XX instant

X.XX instant

PaymentsToSuppliersFor
GoodsAndServicesAndTo
AndOnBehalfOfEmployees

PercentageOfEntitysReve
nue

PercentageOfReasonably
PossibleDecreaseInActuari
alAssumption

PercentageOfReasonably
PossibleIncreaseInActuaria
lAssumption

PercentageOfVotingEquity
InterestsAcquired

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Percentage van de verwor Het percentage van de stemgerechtigde aandelenbelangen ver informatieverschaffing:
ven stemgerechtigde aan worven in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties 3 B64 c
delenbelangen
[member]]

Percentage van de redelijker Het redelijkerwijs mogelijke percentage van de stijging van de informatieverschaffing:
wijs mogelijke stijging van actuariële veronderstelling gehanteerd om de contante waarde 19 145 a
actuariële veronderstelling
van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten te bepalen. [Zie: actuariële veronderstellingen [mem
ber]]

Percentage van de redelijker Het redelijkerwijs mogelijke percentage van de daling van de informatieverschaffing:
wijs mogelijke daling van actuariële veronderstelling gehanteerd om de contante waarde 19 145 a
actuariële veronderstelling
van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten te bepalen. [Zie: actuariële veronderstellingen [mem
ber]]

IFRS

IAS

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

X.XX instant

X duration cre Betalingen aan leveranciers De kasuitstroom aan leveranciers voor goederen en diensten. voorbeeld: IAS 7 14 c
dit
voor goederen en diensten

PaymentsToSuppliersFor
GoodsAndServices

ifrs-full

NL

Percentage van de opbreng Het percentage van de opbrengsten van de entiteit. [Zie: op gebruikelijke werkwijze: IFRS
sten van de entiteit
brengsten]
8 34

PaymentsToManufactureO X duration cre Betalingen voor de vervaar De kasuitstroom voor de vervaardiging of verwerving van ac voorbeeld: IAS 7 14
diging of verwerving van ac tiva die voor verhuur aan derden worden aangehouden en later
rAcquireAssetsHeldForRen dit
talToOthersAndSubse
tiva die voor verhuur aan voor verkoop worden aangehouden.
derden worden aangehou
quentlyHeldForSale
den en later voor verkoop
worden aangehouden

voorbeeld: IAS 7 14 d

Referenties

ifrs-full

X duration cre Betalingen aan en namens De kasuitstroom aan, en namens, werknemers.
dit
werknemers

Elementtype en at
tributen

PaymentsToAndOnBehal
fOfEmployees

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/661

member

member

PerformanceObligations
Member

PerformanceObligationsSa
tisfiedAtPointInTimeMem
ber

PerformanceObligationsSa
tisfiedOverTimeMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Dit lid geeft alle prestatieverplichtingen aan. Een prestatiever informatieverschaffing: IFRS
plichting is een belofte in een contract met een klant tot over 15 119 - ingangsdatum
dracht aan de klant van: a) een onderscheiden goed of dienst 1.1.2018
(of bundel van goederen of diensten); of b) een reeks van
onderscheiden goederen of diensten die grotendeels hetzelfde
zijn en hetzelfde patroon van overdracht aan de klant ver
tonen. Dit lid vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde
voor de as „Prestatieverplichtingen” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

Over een periode vervulde Dit lid geeft over een periode vervulde prestatieverplichtingen informatieverschaffing: IFRS
prestatieverplichtingen
aan. Een entiteit vervult een prestatieverplichting over een pe 15 124 - ingangsdatum
[member]
riode, indien aan een van de volgende criteria wordt voldaan: 1.1.2018
a) de klant ontvangt en consumeert gelijktijdig de voordelen uit
hoofde van de prestaties van de entiteit naarmate de entiteit
presteert; b) de prestaties van de entiteit creëren of versterken
een actief (bijvoorbeeld onderhanden werk) waarover de klant
zeggenschap heeft naarmate het actief wordt gecreëerd of ver
sterkt; of c) de prestaties van een entiteit creëren geen actief
met een alternatieve gebruiksmogelijkheid voor de entiteit en
de entiteit heeft een afdwingbaar recht op betaling voor reeds
verrichte prestaties. [Zie: prestatieverplichtingen [member]]

Op een tijdstip vervulde Dit lid geeft op een tijdstip vervulde prestatieverplichtingen informatieverschaffing: IFRS
prestatieverplichtingen
aan. Een entiteit vervult een prestatieverplichting op een tijdstip 15 125 - ingangsdatum
[member]
indien de prestatieverplichting niet over een periode wordt 1.1.2018
vervuld. [Zie: prestatieverplichtingen [member]]

Prestatieverplichtingen
[member]

Prestatieverplichtingen [axis] De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 15 119 - ingangsdatum
tabel vervolledigen.
1.1.2018

Label

NL

member

axis

Elementtype en at
tributen

PerformanceObligations
Axis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/662
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Documentatielabel

Referenties

member

member

X duration cre Baten uit hoofde van porte Het bedrag aan baten opgenomen uit hoofde van portefeuille- gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
feuille- en andere beheerver en andere beheervergoedingen.
1 112 c
goedingen

PlanAssetsMember

PlantsMember

PortfolioAndOtherManage
mentFeeIncome

PortionOfConsiderationPai X duration cre Gedeelte van de betaalde
dReceivedConsistingOfCas dit
(ontvangen) vergoeding be
hAndCashEquivalents
staande uit geldmiddelen en
kasequivalenten

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Planten [member]

gebruikelijke werkwijze: IAS
41 41

IAS

Het gedeelte van de betaalde of ontvangen vergoeding be informatieverschaffing: IAS 7
staande uit geldmiddelen en kasequivalenten, met betrekking 40 b
tot zowel het verkrijgen als het verliezen van zeggenschap over
dochterondernemingen of andere bedrijven. [Zie: dochter
ondernemingen [member]; geldmiddelen en kasequivalenten;
betaalde (ontvangen) vergoeding]

Dit lid geeft planten aan.

Dit lid geeft fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpen informatieverschaffing:
sioenregelingen aan. Fondsbeleggingen omvatten: a) activa aan 19 140 a i
gehouden door een pensioenfonds; en b) in aanmerking ko
mende verzekeringscontracten.

NL

Fondsbeleggingen [member]

Fondsbeleggingen, gewaar De reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toege gebruikelijke werkwijze: IAS
zegdpensioenregelingen Fondsbeleggingen omvatten activa aan 19 57 a
deerd tegen reële waarde
gehouden door een pensioenfonds en in aanmerking komende
verzekeringscontracten. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]]

ifrs-full

X instant debit

PlanAssetsAtFairValue

Periode die de jaarrekening De beschrijving van de periode die de jaarrekening of toelich informatieverschaffing: IAS 1
tingen bestrijken.
51 c
bestrijkt

Label

ifrs-full

text

Elementtype en at
tributen

PeriodCoveredByFinanci
alStatements

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/663

X duration debit Lasten uit hoofde van ver
goedingen na uitdiensttre
ding, toegezegde-bijdragen
regelingen

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedContribution
Plans

ifrs-full

Het bedrag van de lasten uit hoofde van vergoedingen na uit informatieverschaffing:
diensttreding met betrekking tot toegezegde-bijdragenregelin 19 53
gen. Toegezegde-bijdragenregelingen zijn regelingen inzake ver
goedingen na uitdiensttreding waarbij een entiteit vaste bijdra
gen afdraagt aan een aparte entiteit (een fonds), en geen in
rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft om extra
bijdragen te betalen indien het fonds niet over voldoende activa
beschikt om alle personeelsbeloningen te betalen die verband
houden met werknemersprestaties in de lopende periode en in
voorgaande perioden.

X duration debit Lasten uit hoofde van ver Het bedrag van de lasten uit hoofde van vergoedingen na uit gebruikelijke werkwijze: IAS
goedingen na uitdiensttre diensttreding met betrekking tot toegezegdpensioenregelingen. 19 5
ding,
toegezegdpensioen [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]
regelingen

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedBenefitPlans

ifrs-full

IAS

NL

IFRS

Het gedeelte van de winsten (verliezen) uit hoofde van het informatieverschaffing:
verliezen van zeggenschap over een dochteronderneming, dat 12 19 a
is toe te rekenen aan een aangehouden investering in de voor
malige dochteronderneming tegen haar reële waarde op de
datum waarop de zeggenschap wordt verloren. [Zie: winsten
(verliezen) opgenomen wanneer zeggenschap over een dochter
onderneming is verloren; dochterondernemingen [member]]

IFRS

X duration cre Gedeelte van de winsten
PortionOfGainsLossesRe
dit
(verliezen) opgenomen wan
cognisedWhenControlOf
SubsidiaryIsLostAttributa
neer de zeggenschap over
bleToRecognisingInvest
een dochteronderneming is
verloren, toe te rekenen
mentRetainedInFormerSub
aan het opnemen van een
sidiary
aangehouden investering in
de voormalige dochter
onderneming

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Het gedeelte van de winsten (verliezen) uit hoofde van het informatieverschaffing:
verliezen van zeggenschap over een dochteronderneming, dat 14 B28
is toe te rekenen aan het niet langer opnemen van uitgestelde
rekeningen in verband met prijsregulering in de voormalige
dochteronderneming [Zie: winsten (verliezen) opgenomen wan
neer zeggenschap over een dochteronderneming is verloren;
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [mem
ber]; dochterondernemingen [member]]

Label

X duration cre Gedeelte van de winsten
dit
(verliezen) opgenomen wan
neer de zeggenschap over
een dochteronderneming is
verloren, toe te rekenen
aan het niet langer opnemen
van uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregule
ring in de voormalige doch
teronderneming

Elementtype en at
tributen

PortionOfGainsLossesRe
cognisedWhenControlOf
SubsidiaryIsLostAttributa
bleToDerecognisingRegula
toryDeferralAccountBalan
cesInFormerSubsidiary

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/664
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

member

member

X duration cre Geboekte premies, na aftrek Het bedrag aan geboekte premies, na aftrek van bedragen die gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
van herverzekeringen
zijn herverzekerd bij derde partijen.
1 85

member

PrecontractCostsMember

PreferenceSharesMember

PremiumsWrittenNetO
fReinsurance

PrepaymentRiskMember

Prepayments

PrepaymentsAndAccrue
dIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Vorderingen die voor goederen en diensten betaalde bedragen voorbeeld: IAS 1 78 b
vertegenwoordigen alvorens deze zijn verleend of geleverd.

Vooruitbetalingen en toege Het bedrag aan vooruitbetalingen en toegerekende baten. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
vooruitbetalingen; toegerekende baten]
1 112 c
rekende baten

Vooruitbetalingen

Risico van vervroegde aflos Dit lid geeft het type risico aan dat de ene partij bij een voorbeeld: IFRS 7 IG32,
sing [member]
financieel actief een financieel verlies zal lijden omdat de an voorbeeld: IFRS 7 40 a
dere partij vroeger of later dan verwacht terugbetaalt. [Zie:
financiële instrumenten, klasse [member]]

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

X instant debit

kosten Dit lid geeft een categorie aan van activa opgenomen uit voorbeeld: IFRS 15 128 a hoofde van de kosten om contracten met klanten te verkrijgen ingangsdatum 1.1.2018
of te vervullen, die precontractuele kosten vertegenwoordigen.
[Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om contrac
ten met klanten te verkrijgen of te vervullen]

activa Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die activa gebruikelijke werkwijze: IAS
vertegenwoordigen die stroom opwekken. [Zie: materiële vaste 16 37
activa]

NL

Preferente aandelen [mem Dit lid geeft eigenvermogensinstrumenten aan die op sommige gebruikelijke werkwijze: IAS
gebieden hoger in rang zijn dan gewone aandelen maar zijn 1 79 a
ber]
achtergesteld bij schuldbewijzen op het gebied van aanspraken.
[Zie: gewone aandelen [member]]

Precontractuele
[member]

Stroomopwekkende
[member]

Transacties in potentiële ge Dit lid geeft transacties in potentiële gewone aandelen aan. voorbeeld: IAS 10 22 f
[Zie: gewone aandelen [member]]
wone aandelen [member]

ifrs-full

member

member

PowerGeneratingAssets
Member

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

PotentialOrdinaryShare
TransactionsMember

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
L 143/665

member

PresentValueOfDefinedBe
nefitObligationMember

PreviousGAAPMember

PreviouslyStatedMember

PriceIndexMovements

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX duration

Dit lid geeft de contante waarde van een brutoverplichting uit informatieverschaffing:
hoofde van toegezegde pensioenrechten aan. De contante 19 140 a ii
waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten is de contante waarde, zonder aftrek van
fondsbeleggingen, van verwachte toekomstige betalingen die
vereist zijn om de verplichting af te wikkelen die resulteert
uit werknemersprestaties in de lopende periode en in voor
gaande perioden.

Referenties

IAS

De bewegingen in de algemene prijsindex gebruikt voor de informatieverschaffing:
aanpassing van de informatie van een jaarrekening van een 29 39 c
entiteit met als functionele valuta de valuta van een economie
met hyperinflatie

IAS

gepresenteerd Dit lid geeft de informatie aan die voorheen in de jaarrekening informatieverschaffing: IAS 1
werd gepresenteerd (d.w.z. vóór retroactieve toepassing of re 106 b,
informatieverschaf
troactieve aanpassing).
fing: IAS 8 28 f i, informatie
verschaffing: IAS 8 29 c i,
informatieverschaffing: IAS 8
49 b i

Prijsindexbewegingen

Voorheen
[member]

Voorheen toegepaste GAAP Dit lid geeft de grondslag voor financiële verslaggeving aan die informatieverschaffing: IFRS
de entiteit hanteerde onmiddellijk voorafgaand aan de toepas 1 24, gebruikelijke werkwij
[member]
sing van de IFRS. [Zie: IFRS [member]]
ze: IFRS 1 30, informatiever
schaffing: IFRS 1 29

Contante waarde van de
brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioen
rechten [member]

Documentatielabel

NL

member

member

PresentationOfOverlayAp
proachAbstract

ifrs-full

Presentatie van de overlap
pingsbenadering [abstract]

Presentatie van leaseovereen
komsten voor de lessee [ab
stract]

PresentationOfLeasesFor
LesseeAbstract

ifrs-full

Label

Vooruitbetalingen en toege
rekende baten [abstract]

Elementtype en at
tributen

PrepaymentsAndAccrue
dIncomeAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/666
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PricesSpecifiedInForwar
dAgreementsToPurchaseFi
nancialAssetsForCash

PrincipalPlaceOfBusiness

PrincipalPlaceOfBusiness
OfAssociate

PrincipalPlaceOfBusiness
OfEntityWhoseConsolida
tedFinancialStatementsHa
veBeenProducedForPubli
cUse

PrincipalPlaceOfBusiness
OfJointOperation

PrincipalPlaceOfBusiness
OfJointVenture

PrincipalPlaceOfBusiness
OfSubsidiary

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

Referenties

text

Hoofdvestiging van
dochteronderneming

een De hoofdvestiging van een dochteronderneming. [Zie: hoofd informatieverschaffing: IAS
vestiging; dochterondernemingen [member]]
27 16 b ii, informatiever
schaffing: IAS 27 17 b ii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
12 b, informatieverschaffing:
IFRS 12 19B b

Hoofdvestiging van een joint De hoofdvestiging van een joint venture. [Zie: hoofdvestiging; informatieverschaffing: IAS
joint ventures [member]]
27 16 b ii, informatiever
venture
schaffing: IAS 27 17 b ii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
21 a iii

text

IFRS

IAS

Hoofdvestiging van een ge De hoofdvestiging van een gezamenlijke bedrijfsactiviteit. [Zie: informatieverschaffing:
gezamenlijke bedrijfsactiviteiten [member]; hoofdvestiging]
12 21 a iii
zamenlijke bedrijfsactiviteit

De hoofdvestiging van de hoofdmoedermaatschappij of een informatieverschaffing:
tussenhoudstermaatschappij van de entiteit waarvan de gecon 27 16 a
solideerde jaarrekening in overeenstemming is met de IFRS en
voor het publiek toegankelijk is. [Zie: geconsolideerd [mem
ber]; IFRS [member]]

text

Hoofdvestiging van de enti
teit waarvan de voor het pu
bliek toegankelijke gecon
solideerde jaarrekening is
opgesteld

NL

text

Hoofdvestiging van een ge De hoofdvestiging van een geassocieerde deelneming. [Zie: informatieverschaffing: IAS
hoofdvestiging; geassocieerde deelnemingen [member]]
27 16 b ii, informatiever
associeerde deelneming
schaffing: IAS 27 17 b ii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
21 a iii

text

De vestiging waar een entiteit hoofdzakelijk bedrijfsactiviteiten informatieverschaffing: IAS 1
138 a
uitvoert.

Hoofdvestiging

Prijzen gespecificeerd in ter Prijzen gespecificeerd in termijncontracten voor de aankoop voorbeeld: IFRS 7 B11D b
mijncontracten voor de aan van financiële activa voor geldmiddelen.
koop van financiële activa
voor geldmiddelen

Label

text

X instant credit

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
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L 143/667

Kans op wanbetaling, signi
ficante niet-waarneembare
inputs,
eigenvermogens
instrumenten van de entiteit

Kans op wanbetaling, signi Kans op wanbetaling gebruikt als een significante niet-waar voorbeeld: IFRS 13 IE63,
ficante niet-waarneembare neembare input van niveau 3 voor verplichtingen. [Zie: niveau voorbeeld: IFRS 13 93 d
inputs, verplichtingen
3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

ProbabilityOfDefaultSignifi X.XX duration
cantUnobservableInputsAs
sets

ProbabilityOfDefaultSignifi X.XX duration
cantUnobservableInputsEn
titysOwnEquityInstruments

ProbabilityOfDefaultSignifi X.XX duration
cantUnobservableInputsLi
abilities

X duration debit Opbrengsten uit leningen, De kasinstroom uit hoofde van verkregen leningen [Zie: lenin voorbeeld: IAS 7 17 c
geclassificeerd als financie gen]
ringsactiviteiten

X duration debit Opbrengsten uit wijzigingen De kasinstroom uit hoofde van wijzigingen in eigendomsbelan informatieverschaffing: IAS 7
in eigendomsbelangen in gen in dochterondernemingen die niet leiden tot een verlies 42A, informatieverschaffing:
dochterondernemingen die van zeggenschap. [Zie: dochterondernemingen [member]]
IAS 7 42B
niet leiden tot verlies van
zeggenschap

ProceedsFromBorrowing
sClassifiedAsFinancingActi
vities

ProceedsFromChangesI
nOwnershipInterestsInSub
sidiaries

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Kans op wanbetaling gebruikt als een significante niet-waar voorbeeld: IFRS 13 IE63,
neembare input van niveau 3 voor eigenvermogensinstrumen voorbeeld: IFRS 13 93 d
ten van de entiteit. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een
entiteit [member]; niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [mem
ber]]

NL

Kans op wanbetaling, signi Kans op wanbetaling gebruikt als een significante niet-waar voorbeeld: IFRS 13 IE63,
ficante niet-waarneembare neembare input van niveau 3 voor activa. [Zie: niveau 3 in voorbeeld: IFRS 13 93 d
inputs, activa
de reëlewaardehiërarchie [member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG20C ingangsdatum
1.1.2018,
voorbeeld: IFRS 7 35M - in
gangsdatum 1.1.2018

ifrs-full

Kans op wanbetaling [mem Dit lid geeft alle kansen op wanbetaling aan.
ber]

member

ProbabilityOfDefaultMem
ber

Referenties

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 7 IG20C of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum
1.1.2018,
tabel vervolledigen.
voorbeeld: IFRS 7 35M - in
gangsdatum 1.1.2018

Documentatielabel

ifrs-full

Kans op wanbetaling [axis]

Label

axis

Elementtype en at
tributen

ProbabilityOfDefaultAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/668
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29.5.2019

X duration debit Opbrengsten uit de ver De kasinstroom uit hoofde van de vervreemding van explora gebruikelijke werkwijze: IAS
vreemding van exploratie- tie- en evaluatieactiva. [Zie: exploratie- en evaluatieactiva 7 16
en evaluatieactiva
[member]]

X duration debit Opbrengsten uit de ver De kasinstroom uit hoofde van de vervreemding van mijn gebruikelijke werkwijze: IAS
vreemding van mijnbouw bouwactiva. [Zie: mijnbouwactiva]
7 16
activa

ProceedsFromDisposalOf
MiningAssets

ProceedsFromDisposalOf
NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleAndDiscontinued
Operations

ProceedsFromDisposalO
fOilAndGasAssets

ProceedsFromDisposalOr
X duration debit Opbrengsten uit het ver De kasinstroom uit hoofde van het vervreemden of vervallen gebruikelijke werkwijze: IAS
MaturityOfAvailableforsale
vreemden of vervallen van van voor verkoop beschikbare financiële activa. [Zie: voor ver 7 16
FinancialAssets
voor verkoop beschikbare fi koop beschikbare financiële activa]
nanciële activa

ProceedsFromDisposalsOf
PropertyPlantAndEquip
mentIntangibleAssetsO
therThanGoodwillInvest
mentPropertyAndOther
NoncurrentAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Opbrengsten uit vervreem
dingen van materiële vaste
activa, andere immateriële
activa dan goodwill, vast
goedbeleggingen en andere
vaste activa

De kasinstroom uit hoofde van de vervreemding van materiële gebruikelijke werkwijze: IAS
vaste activa, andere immateriële activa dan goodwill, vastgoed 7 16
beleggingen en andere vaste activa. [Zie: andere immateriële
activa dan goodwill; vastgoedbeleggingen; andere vaste activa;
materiële vaste activa]

X duration debit Opbrengsten uit de ver De kasinstroom uit hoofde van de vervreemding van olie- en gebruikelijke werkwijze: IAS
vreemding van olie- en gas gasactiva [Zie: olie- en gasactiva]
7 16
activa

De kasinstroom uit hoofde van de vervreemding van vaste gebruikelijke werkwijze: IAS
activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn 7 16
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en beëindigde
bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [mem
ber]; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclas
sificeerd als aangehouden voor verkoop [member]; vaste activa
of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassifi
ceerd als aangehouden voor verkoop]

NL

X duration debit Opbrengsten uit de ver
vreemding van vaste activa
of groepen activa die wor
den afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehou
den voor verkoop en beëin
digde bedrijfsactiviteiten

kortlo De kasinstroom uit hoofde van verkregen kortlopende lenin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen. [Zie: kortlopende leningen]
7 17

ProceedsFromDisposalOf
ExplorationAndEvaluatio
nAssets

X duration debit Opbrengsten uit
pende leningen

ifrs-full

Referenties

ProceedsFromCurrentBor
rowings

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Opbrengsten uit bijdragen De kasinstroom uit hoofde van opbrengsten van bijdragen van gebruikelijke werkwijze: IAS
van belangen zonder zeg belangen zonder zeggenschap. [Zie: belangen zonder zeggen 7 17
genschap
schap]

Elementtype en at
tributen

ProceedsFromContributi
onsOfNoncontrollingInte
rests

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/669

X duration debit Opbrengsten uit overheids De kasinstroom uit hoofde van overheidssubsidies, geclassifi gebruikelijke werkwijze: IAS
subsidies, geclassificeerd als ceerd als investeringsactiviteiten. [Zie: overheid [member]; 20 28
investeringsactiviteiten
overheidssubsidies]

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsInves
tingActivities

ProceedsFromIssueOf
X duration debit Opbrengsten uit de uitgifte De kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van obligaties, notes gebruikelijke werkwijze: IAS
7 17
BondsNotesAndDebentures
van obligaties, notes en en schuldpapier.
schuldpapier

ProceedsFromIssueOfOrdi
naryShares

ProceedsFromIssueOfPrefe
renceShares

ProceedsFromIssueOfSu
bordinatedLiabilities

ProceedsFromIssuingOthe
rEquityInstruments

ProceedsFromIssuingShares

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

voorbeeld: IAS 7 17 a

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Opbrengsten uit de uitgifte De kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van aandelen.
van aandelen

X duration debit Opbrengsten uit de uitgifte Dit kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van eigenver voorbeeld: IAS 7 17 a
van andere eigenvermogens mogensinstrumenten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt
instrumenten
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

X duration debit Opbrengsten uit de uitgifte De kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van achtergestelde gebruikelijke werkwijze: IAS
7 17
van achtergestelde verplich verplichtingen. [Zie: achtergestelde verplichtingen]
tingen

X duration debit Opbrengsten uit de uitgifte De kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van preferente aan gebruikelijke werkwijze: IAS
delen. [Zie: Preferente aandelen [member]]
7 17
van preferente aandelen

NL

X duration debit Opbrengsten uit de uitgifte De kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van gewone aan gebruikelijke werkwijze: IAS
van gewone aandelen
delen. [Zie: gewone aandelen [member]]
7 17

gebruikelijke werkwijze: IAS
7 17

X duration debit Opbrengsten uit overheids De kasinstroom uit hoofde van overheidssubsidies, geclassifi gebruikelijke werkwijze: IAS
subsidies, geclassificeerd als ceerd als financieringsactiviteiten. [Zie: overheid [member]; 20 28
financieringsactiviteiten
overheidssubsidies]

X duration debit Opbrengsten uit de uitoefe De kasinstroom uit hoofde van de uitoefening van opties.
ning van opties

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsFinan
cingActivities

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

ProceedsFromExerciseO
fOptions

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/670
29.5.2019

ProceedsFromSalesOfBiolo X duration debit Opbrengsten uit de verkoop De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van biologische gebruikelijke werkwijze: IAS
activa. [Zie: biologische activa]
7 16
gicalAssets
van biologische activa

De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van investeringen gebruikelijke werkwijze: IAS
die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmuta 7 16
tiemethode. [Zie: investeringen die administratief werden ver
werkt volgens de vermogensmutatiemethode]

De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van investeringen gebruikelijke werkwijze: IAS
die geen investeringen zijn die administratief werden verwerkt 7 16
volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie: investeringen die
administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatie
methode; investeringen die geen investeringen zijn die admini
stratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemetho
de]

X duration debit Opbrengsten uit de verkoop
van investeringen die admi
nistratief werden verwerkt
volgens de vermogensmuta
tiemethode

ProceedsFromSaleOrIssue
OfTreasuryShares

ProceedsFromSalesOfIntan
gibleAssetsClassifiedAsIn
vestingActivities

ProceedsFromSalesOfInte
restsInAssociates

ProceedsFromSalesOfIn
vestmentProperty

ProceedsFromSalesOfIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethod

X duration debit Opbrengsten uit de verkoop
ProceedsFromSalesOfIn
vestmentsOtherThanInvest
van investeringen die geen
mentsAccountedForUsin
investeringen zijn die admi
gEquityMethod
nistratief werden verwerkt
volgens de vermogensmuta
tiemethode

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Opbrengsten uit de verkoop De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van vastgoedbeleg gebruikelijke werkwijze: IAS
van vastgoedbeleggingen
gingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
7 16

X duration debit Opbrengsten uit de verkoop De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van belangen in gebruikelijke werkwijze: IAS
van belangen in geassoci geassocieerde deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen 7 16
eerde deelnemingen
[member]]

NL

X duration debit Opbrengsten uit de verkoop De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van immateriële voorbeeld: IAS 7 16 b
van immateriële activa, ge activa, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: andere
classificeerd als investerings immateriële activa dan goodwill]
activiteiten

X duration debit Opbrengsten uit de verkoop De kasinstroom uit hoofde van de verkoop of uitgifte van gebruikelijke werkwijze: IAS
of uitgifte van ingekochte ei ingekochte eigen aandelen. [Zie: verkoop of uitgifte van in 7 17
gen aandelen
gekochte eigen aandelen; ingekochte eigen aandelen]

Dit kasinstroom uit hoofde van de verkoop van langetermijn voorbeeld: IAS 7 16 b
activa die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde
overzicht of dezelfde toelichting, geclassificeerd als investe
ringsactiviteiten. [Zie: activa]

X duration debit Opbrengsten uit de verkoop
van andere langetermijnacti
va, geclassificeerd als inves
teringsactiviteiten

ProceedsFromOtherLong
termAssetsClassifiedAsIn
vestingActivities

Referenties

lang De kasinstroom uit hoofde van verkregen langlopende lenin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen. [Zie: leningen]
7 17

Documentatielabel

ifrs-full

Label

uit
X duration debit Opbrengsten
lopende leningen

Elementtype en at
tributen

ProceedsFromNoncurrent
Borrowings

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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member

X duration debit Lasten uit hoofde van pro Het bedrag aan vergoedingen die betaald of verschuldigd zijn gebruikelijke werkwijze: IAS
voor professionele diensten.
1 112 c
fessionele vergoedingen

ProductsAndServicesMem
ber

ProfessionalFeesExpense

ifrs-full

ifrs-full

axis

ProductsAndServicesAxis

ifrs-full

Een classificatie van de actuele voorraad die het bedrag ver voorbeeld: IAS 1 78 c, ge
tegenwoordigt van de grond- en hulpstoffen die worden ge bruikelijke werkwijze: IAS 2
bruikt in het productieproces. [Zie: voorraden]
37

Producten
[member]

en

diensten Dit lid geeft producten en diensten van de entiteit aan. Dit voorbeeld: IFRS 15 B89 a vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Pro ingangsdatum 1.1.2018, in
ducten en diensten” indien er geen ander lid wordt gebruikt. formatieverschaffing: IFRS 8
32

Producten en diensten [axis] De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 15 B89 a of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum 1.1.2018, in
tabel vervolledigen.
formatieverschaffing: IFRS 8
32

Actuele productievoorraden

X instant debit

ProductionSupplies

ifrs-full

IFRS

NL

Het bedrag van de opgenomen opbrengsten uit de overdracht informatieverschaffing:
van financiële activa tijdens het deel van de verslagperiode 7 42G c iii
waarin de meeste overdrachtactiviteit plaatsvond wanneer het
totale bedrag aan opbrengsten uit de overdrachtactiviteit (die
voor verwijdering in aanmerking komt) niet gelijkmatig over
de verslagperiode is verdeeld. [Zie: financiële activa]

X duration debit Opbrengsten uit de over
drachtactiviteit tijdens de pe
riode waarin de meeste
overdrachtactiviteit plaats
vond

ProceedsFromTransferActi
vity

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

ProceedsFromSalesOrMatu X duration debit Opbrengsten uit het ver De kasinstroom uit hoofde van het verkopen of vervallen van gebruikelijke werkwijze: IAS
rityOfFinancialInstrument
kopen of vervallen van fi financiële instrumenten, geclassificeerd als investeringsactivitei 7 16
sClassifiedAsInvestingActi
nanciële instrumenten, ge ten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]
vities
classificeerd als investerings
activiteiten

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

X duration debit Opbrengsten uit de verkoop De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van materiële vaste voorbeeld: IAS 7 16 b
ProceedsFromSalesOfPro
pertyPlantAndEquipment
van materiële vaste activa, activa, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: materiële
ClassifiedAsInvestingActivi
geclassificeerd als investe vaste activa]
ties
ringsactiviteiten

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/672
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ProfitLoss

ProfitLossAbstract

ProfitLossAttributableTo
Abstract

ProfitLossAttributableTo
NoncontrollingInterests

ProfitLossAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntity

ProfitLossAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntityAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
Label

Winst (verlies), toe te reke
nen aan houders van ge
wone aandelen van de moe
dermaatschappij [abstract]

X duration cre Winst (verlies), toe te reke De winst (het verlies) toe te rekenen aan houders van gewone informatieverschaffing:
dit
nen aan houders van ge aandelen van de moedermaatschappij [Zie: winst (verlies)]
33 70 a
wone aandelen van de moe
dermaatschappij

IAS

X duration cre Winst (verlies), toe te reke De winst (het verlies) toe te rekenen aan belangen zonder informatieverschaffing: IAS 1
dit
nen aan belangen zonder zeggenschap. [Zie: winst (verlies); belangen zonder zeggen 81B a i, informatieverschaf
zeggenschap
schap]
fing: IFRS 12 12 e

Winst (verlies), toe te reke
nen aan [abstract]

Referenties

Het totaal van de baten min de lasten, exclusief de overige informatieverschaffing: IAS 1
onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen 106 d i, informatieverschaf
van het totaalresultaat]
fing: IAS 1 81A a, informa
tieverschaffing: IAS 7 18 b,
informatieverschaffing: IFRS
1 24 b, informatieverschaf
fing: IFRS 1 32 a ii, voor
beeld: IFRS 12 B10 b, voor
beeld: IFRS 4 39L e - in
gangsdatum bij eerste toepas
sing van IFRS 9, informatie
verschaffing: IFRS 8 28 b, in
formatieverschaffing: IFRS 8
23

Documentatielabel

NL

Winst (verlies) [abstract]

X duration cre Winst (verlies)
dit

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
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Referenties

ProfitLossFromContinuing
Operations

ProfitLossFromContinuing
OperationsAttributableTo
NoncontrollingInterests

ifrs-full

ProfitLossBeforeTaxDiscon X duration cre Winst (verlies) vóór belastin De winst (het verlies) vóór belastingen van beëindigde bedrijfs informatieverschaffing:
dit
gen, beëindigde bedrijfsacti activiteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; 5 33 b i
tinuedOperations
viteiten
winst (verlies)]

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Winst (verlies) voor belas De winst (het verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfsacti voorbeeld: IAS 1 103, voor
ting
viteiten vóór belastinglasten of -baten [Zie: winst (verlies)]
beeld: IAS 1 102, voorbeeld:
dit
IFRS 8 28 b, voorbeeld: IFRS
8 23

ProfitLossBeforeTax

ifrs-full

X duration cre Winst (verlies) uit hoofde
van voortgezette bedrijfsacti
dit
viteiten toe te rekenen aan
belangen zonder zeggen
schap

De winst (het verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfsacti voorbeeld: IFRS 5 Voorbeeld
viteiten toe te rekenen aan belangen zonder zeggenschap. [Zie: 11, voorbeeld: IFRS 5 33 d
winst (verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfsactiviteiten;
belangen zonder zeggenschap]

X duration cre Winst (verlies) uit hoofde De winst (het verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfsacti informatieverschaffing: IAS 1
dit
van voortgezette bedrijfsacti viteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; winst 81A a, informatieverschaf
viteiten
(verlies)]
fing: IFRS 12 B12 b vi, infor
matieverschaffing: IFRS 8
28 b, informatieverschaffing:
IFRS 8 23

NL

IFRS

X duration cre Winst (verlies), toe te reke De winst (het verlies) toe te rekenen aan eigenaars van de informatieverschaffing: IAS 1
dit
nen aan eigenaars van de moedermaatschappij. [Zie: winst (verlies)]
81B a ii
moedermaatschappij

IAS

ProfitLossAttributable
ToOwnersOfParent

De winst (het verlies) toe te rekenen aan houders van gewone informatieverschaffing:
aandelen van de moedermaatschappij, aangepast voor de effec 33 70 a
ten van alle potentiële gewone aandelen die tot verwatering
zullen leiden. [Zie: winst (verlies)]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Winst (verlies), toe te reke
dit
nen aan houders van ge
wone aandelen van de moe
dermaatschappij, met in
begrip van verwaterende ef
fecten

Elementtype en at
tributen

ProfitLossAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntityIncluding
DilutiveEffects

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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X duration cre Winst (verlies) uit hoofde
van beëindigde bedrijfsacti
dit
viteiten toe te rekenen aan
belangen zonder zeggen
schap

ProfitLossFromDiscontinu
edOperationsAttributable
ToNoncontrollingInterests

ProfitLossFromDiscontinu
edOperationsAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntity

ifrs-full

ifrs-full

De winst (het verlies) uit hoofde van beëindigde bedrijfsactivi informatieverschaffing:
teiten toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van de 33 70 a
moedermaatschappij. [Zie: winst (verlies) uit hoofde van beëin
digde bedrijfsactiviteiten]

IAS

De winst (het verlies) uit hoofde van beëindigde bedrijfsactivi voorbeeld: IFRS 5 Voorbeeld
teiten toe te rekenen aan belangen zonder zeggenschap. [Zie: 11, voorbeeld: IFRS 5 33 d
winst (verlies) uit hoofde van beëindigde bedrijfsactiviteiten;
belangen zonder zeggenschap]

NL

X duration cre Winst (verlies) uit hoofde
dit
van beëindigde bedrijfsacti
viteiten toe te rekenen aan
houders van gewone aan
delen van een moedermaat
schappij

X duration cre Winst (verlies) uit hoofde De winst (het verlies) uit hoofde van beëindigde bedrijfsactivi informatieverschaffing: IAS 1
dit
van beëindigde bedrijfsacti teiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; winst 82 ea, informatieverschaffing:
viteiten
(verlies)]
IFRS 12 B12 b vii, informa
tieverschaffing: IFRS 5 33 a

ProfitLossFromDiscontinu
edOperations

IAS

ifrs-full

De winst (het verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfsacti informatieverschaffing:
viteiten toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van 33 70 a
de moedermaatschappij, aangepast voor de effecten van alle
potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden.
[Zie: winst (verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfsactivi
teiten]

X duration cre Winst (verlies) uit hoofde
dit
van voortgezette bedrijfsacti
viteiten toe te rekenen aan
houders van gewone aan
delen van de moedermaat
schappij, met inbegrip van
verwaterende effecten

IAS

ProfitLossFromContinuing
OperationsAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntityIncluding
DilutiveEffects

Referenties

De winst (het verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfsacti informatieverschaffing:
viteiten toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van 33 70 a
de moedermaatschappij [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten
[member]; winst (verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfs
activiteiten]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Winst (verlies) uit hoofde
dit
van voortgezette bedrijfsacti
viteiten toe te rekenen aan
houders van gewone aan
delen van de moedermaat
schappij

Elementtype en at
tributen

ProfitLossFromContinuing
OperationsAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntity

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Label

ProfitLossIncludingNetMo X duration cre Winst (verlies), met inbegrip
vementInRegulatoryDefer dit
van de nettomutatie van uit
ralAccountBalancesRelated
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering
ToProfitOrLossAndNetMo
vementInRelatedDeferred
die verband houdt met
Tax
winst of verlies en de netto
mutatie van de gerelateerde
uitgestelde belasting

ProfitLossIncludingNetMo X duration cre Winst (verlies), met inbegrip
vementInRegulatoryDefer dit
van de nettomutatie van uit
ralAccountBalancesRelated
gestelde rekeningen in ver
ToProfitOrLossAndNetMo
band met prijsregulering
vementInRelatedDeferred
die verband houdt met
TaxAttributableToNoncon
winst of verlies en de netto
trollingInterests
mutatie van de gerelateerde
uitgestelde belasting, toe te
rekenen aan belangen zon
der zeggenschap

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De winst (het verlies) uit hoofde van beëindigde bedrijfsactivi informatieverschaffing:
teiten toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van de 33 70 a
moedermaatschappij, aangepast voor de effecten van alle po
tentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden.
[Zie: winst (verlies) uit hoofde van beëindigde bedrijfsactivitei
ten]

Documentatielabel

IAS

De winst (het verlies), toe te rekenen aan belangen zonder voorbeeld: IFRS 14 IE1, voor
zeggenschap, die (dat) de nettomutatie behelst van uitgestelde beeld: IFRS 14 23
rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt
met winst of verlies en de nettomutatie van de gerelateerde
uitgestelde belasting. [Zie: winst (verlies), met inbegrip van de
nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijs
regulering die verband houdt met winst of verlies en de net
tomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting; belangen zon
der zeggenschap]

IFRS

NL

De winst die (het verlies dat) de nettomutatie behelst van uit informatieverschaffing:
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband 14 23
houdt met winst of verlies en de nettomutatie van de gerela
teerde uitgestelde belasting. [Zie: nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt
met winst of verlies; nettomutatie van uitgestelde belasting die
voortvloeit uit uitgestelde rekeningen in verband met prijsregu
lering die verband houdt met winst of verlies]; winst (verlies)]

X duration cre Winst (verlies) uit operatio De winst (het verlies) uit operationele activiteiten van de enti voorbeeld: IAS 32 IE33, ge
dit
nele activiteiten
teit. [Zie: winst (verlies)]
bruikelijke werkwijze: IAS 1
85

ProfitLossFromOperating
Activities

ifrs-full

X duration cre Winst (verlies) uit hoofde
dit
van beëindigde bedrijfsacti
viteiten toe te rekenen aan
houders van gewone aan
delen van de moedermaat
schappij, met inbegrip van
verwaterende effecten

Elementtype en at
tributen

ProfitLossFromDiscontinu
edOperationsAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntityIncluding
DilutiveEffects

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/676
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De winst (het verlies) van de samengevoegde entiteit alsof de informatieverschaffing:
overnamedatum voor alle bedrijfscombinaties die tijdens het 3 B64 q ii
jaar plaatsvonden, het begin van de jaarlijkse verslagperiode
was. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; winst (verlies)]

De winst (het verlies) opgenomen uit hoofde van de ruil van informatieverschaffing:
bouwdiensten tegen een financieel actief in het kader van 29 6A
dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten. [Zie:
dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten
[member]; winst (verlies)]

De winst (het verlies) opgenomen uit hoofde van de ruil van informatieverschaffing:
bouwdiensten tegen een immaterieel actief in het kader van 29 6A
dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten. [Zie:
dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten
[member]; winst (verlies)]

ProfitLossOfCombinedEnti X duration cre Winst (verlies) van de sa
dit
mengevoegde entiteit alsof
ty
de combinatie aan het begin
van de periode plaatsvond

ProfitLossRecognisedOnEx X duration cre Winst (verlies) opgenomen
changingConstructionSer
dit
uit hoofde van de ruil van
vicesForFinancialAs
bouwdiensten tegen een fi
nancieel actief
set2011

ProfitLossRecognisedOnEx X duration cre Winst (verlies) opgenomen
changingConstructionSer
dit
uit hoofde van de ruil van
bouwdiensten tegen een im
vicesForIntangibleAs
materieel actief
set2011

ifrs-full

ifrs-full

SIC

SIC

IFRS

IFRS

NL

X duration cre Winst (verlies) van de over De winst (het verlies) van de overgenomen partij, sinds de informatieverschaffing:
dit
genomen partij sinds de overnamedatum, opgenomen in het geconsolideerde overzicht 3 B64 q i
van het totaalresultaat. [Zie: winst (verlies)]
overnamedatum

ifrs-full

Referenties

De winst (het verlies), toe te rekenen aan eigenaars van de voorbeeld: IFRS 14 IE1, voor
moedermaatschappij, die (dat) de nettomutatie behelst van uit beeld: IFRS 14 23
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies en de nettomutatie van de gerela
teerde uitgestelde belasting. [Zie: winst (verlies), met inbegrip
van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en de
nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting]

Documentatielabel

ProfitLossOfAcquiree

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ProfitLossIncludingNetMo X duration cre Winst (verlies), met inbegrip
van de nettomutatie van uit
vementInRegulatoryDefer dit
gestelde rekeningen in ver
ralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMo
band met prijsregulering
vementInRelatedDeferred
die verband houdt met
winst of verlies en de netto
TaxAttributableToOwner
mutatie van gerelateerde uit
sOfParent
gestelde belasting, toe te re
kenen aan eigenaars van de
moedermaatschappij

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/677

Label

Documentatielabel

Referenties

X instant debit

X duration debit Lasten uit hoofde van vast Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit vastgoedontwikke gebruikelijke werkwijze: IAS
goedontwikkelings- en -pro lings- en projectbeheer.
1 85
jectbeheer

PropertyAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAs
sets

PropertyDevelopmentAnd
ProjectManagementExpen
se

PropertyDevelopmentAnd
ProjectManagementIncome

PropertyIntendedForSaleI
nOrdinaryCourseOfBusi
ness

PropertyManagementEx
pense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Vastgoed, bedrag bijgedra Het bedrag dat vastgoed uitmaakt van de reële waarde van voorbeeld: IAS 19 142 d
gen aan de reële waarde fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelin
van fondsbeleggingen
gen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde;
toegezegdpensioenregelingen [member]]

Factureringen naar rato van De bedragen gefactureerd voor prestaties die in een onderhan voorbeeld: IAS 11 Contract
de voortgang van het werk den project reeds zijn verricht, ongeacht of die bedragen al zijn informatieverschaffingen
betaald door de opdrachtgever.
vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IAS 11 41 - vervalda
tum 1.1.2018

Vastgoed bedoeld voor ver Het bedrag aan vastgoed bedoeld voor verkoop in het kader gebruikelijke werkwijze: IAS
koop in het kader van de van de normale bedrijfsvoering van de entiteit. Vastgoed heeft 1 55
normale bedrijfsvoering
betrekking op terreinen of een gebouw - of deel van een ge
bouw - of allebei.

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Lasten uit hoofde van vast Het bedrag aan lasten die verband houden met vastgoedbeheer. gebruikelijke werkwijze: IAS
goedbeheer
Vastgoed heeft betrekking op terreinen of een gebouw - of deel 1 112 c
van een gebouw - of allebei.

X instant debit

NL

X duration cre Baten uit hoofde van vast Het bedrag aan baten die voortvloeien uit vastgoedontwikke gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
goedontwikkelings- en -pro lings- en -projectbeheer.
1 85
jectbeheer

X instant

Het bedrag van de activa die verband houden met program gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
mering. [Zie: activa]

ProgressBillings

Programmeringsactiva

ifrs-full

X instant debit

ProgrammingAssets

IAS

ifrs-full

X duration cre Winst (verlies) uit hoofde De winst (het verlies) uit hoofde van de vervreemding van informatieverschaffing:
dit
van de vervreemding van beleggingen en veranderingen van de waarde van beleggingen. 26 35 b ix
beleggingen en veranderin [Zie: winst (verlies)]
gen in de waarde van beleg
gingen

Elementtype en at
tributen

ProfitsLossesOnDisposalO
fInvestmentsAndChange
sInValueOfInvestments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/678
29.5.2019

axis

member

X instant debit

X instant debit

X instant debit

PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

PropertyPlantAndEquip
mentByOperatingLeaseSta
tusAxis

PropertyPlantAndEquip
mentByOperatingLeaseSta
tusMember

PropertyPlantAndEquip
mentCarryingAmountAt
CostOfRevaluedAssets

PropertyPlantAndEquip
mentCarryingAmountO
fAssetsRetiredFromActi
veUse

PropertyPlantAndEquip
mentCarryingAmountO
fRevaluedAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

PropertyPlantAndEquip
ment

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

Referenties

Het bedrag aan immateriële activa: a) die worden aangehouden informatieverschaffing: IAS 1
voor gebruik in de productie of levering van goederen of dien 54 a, informatieverschaffing:
sten, voor verhuur aan derden of voor bestuurlijke doeleinden; IAS 16 73 e
en b) waarvan men verwacht dat ze langer dan één periode
zullen worden gebruikt.

Documentatielabel

IAS

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

Materiële vaste activa, geher Het bedrag aan materiële vaste activa opgenomen tegen geher informatieverschaffing:
waardeerde activa
waardeerde waarde. [Zie: materiële vaste activa]
16 77

Materiële vaste activa, activa Het bedrag aan materiële vaste activa die buiten dienst zijn voorbeeld: IAS 16 79 c
die buiten dienst zijn gesteld gesteld en niet zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver
en niet zijn geclassificeerd koop overeenkomstig IFRS 5. [Zie: materiële vaste activa]
als aangehouden voor ver
koop

Materiële vaste activa, geher Het bedrag aan materiële vaste activa die zouden zijn opge informatieverschaffing:
waardeerde activa, gewaar nomen als de geherwaardeerde activa waren geboekt volgens 16 77 e
deerd tegen kostprijs
het kostprijsmodel. [Zie: materiële vaste activa]

NL

Materiële vaste activa op ba Dit lid geeft alle materiële vaste activa indien opgesplitst op informatieverschaffing: IFRS
sis van de status van de ope basis van de status van de operationele lease door een lessor. 16 95 - ingangsdatum
rationele lease [member]
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as 1.1.2019
„Materiële vaste activa op basis van de status van de operatio
nele lease” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: ma
teriële vaste activa]

Materiële vaste activa op ba De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
sis van de status van de ope of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 16 95 - ingangsdatum
rationele lease [axis]
tabel vervolledigen.
1.1.2019

Materiële vaste activa [ab
stract]

Materiële vaste activa

Label

29.5.2019
L 143/679

X instant debit

X instant debit

member

PropertyPlantAndEquip
mentFairValueUsedAs
DeemedCost

PropertyPlantAndEquip
mentGrossCarrying
AmountFullyDepreciated

PropertyPlantAndEquip
mentMember

PropertyPlantAndEquip
mentNotSubjectToOpera
tingLeasesMember

PropertyPlantAndEquip
mentPledgedAsSecurity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IFRS

IAS

Dit lid geeft materiële vaste activa aan die geen voorwerp informatieverschaffing: IFRS
uitmaken van operationele leases. Een operationele lease is 16 95 - ingangsdatum
een leaseovereenkomst die niet nagenoeg alle aan de eigendom 1.1.2019
van een onderliggend actief verbonden risico's en voordelen
overdraagt. [Zie: materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS
16 73, informatieverschaf
fing: IAS 17 31 a - vervalda
tum 1.1.2019, voorbeeld:
IAS 36 127, voorbeeld: IFRS
16 53 - ingangsdatum
1.1.2019

Materiële vaste activa, ver Het bedrag aan materiële vaste activa die als zekerheid voor informatieverschaffing:
verplichtingen zijn verstrekt. [Zie: materiële vaste activa]
16 74 a
strekt als zekerheid

Materiële vaste activa die
geen voorwerp uitmaken
van operationele leases
[member]

Materiële vaste activa [ab De lid geeft materiële vaste activa aan. Dit vertegenwoordigt
stract]
tevens de standaardwaarde voor de as „Klassen van materiële
vaste activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie:
materiële vaste activa]

Materiële vaste activa, bruto De brutoboekwaarde van volledig afgeschreven materiële vaste voorbeeld: IAS 16 79 b
boekwaarde van volledig af activa die nog worden gebruikt. [Zie: brutoboekwaarde [mem
geschreven activa die nog ber]; materiële vaste activa]
worden gebruikt

Materiële vaste activa, reële Het bedrag aan materiële vaste activa waarvoor de reële waarde informatieverschaffing:
waarde gebruikt als ver was gebruikt als veronderstelde kostprijs in het IFRS-openings 1 30
onderstelde kostprijs
overzicht van de financiële positie. [Zie: materiële vaste activa]

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

Documentatielabel

Materiële vaste activa, uitga Het bedrag aan uitgaven die zijn opgenomen in de boekwaarde informatieverschaffing:
ven opgenomen tijdens de van een materieel vast actief in aanbouw. [Zie: boekwaarde 16 74 b
bouw ervan
[member]; materiële vaste activa]

Label

NL

member

X instant debit

Elementtype en at
tributen

PropertyPlantAndEquip
mentExpendituresRecogni
sedForConstructions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/680
29.5.2019

Materiële vaste activa die het
voorwerp uitmaken van
operationele leases [mem
ber]

Materiële vaste activa, tijde Het bedrag van de tijdelijk ongebruikte materiële vaste activa. voorbeeld: IAS 16 79 a
lijk ongebruikt
[Zie: materiële vaste activa]

X instant credit

member

X instant debit

PropertyPlantAndEquip
mentRevaluationSurplus

PropertyPlantAndEquip
mentSubjectToOperating
LeasesMember

PropertyPlantAndEquip
mentTemporarilyIdle

PropertyPlantAndEquip
member
mentUnderOperatingLease
sMember

PropertyServiceChargeEx
pense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Lasten uit hoofde van on Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit kosten met betrek gebruikelijke werkwijze: IAS
derhoudskosten voor vast king tot het onderhoud van vastgoed.
1 112 c
goed

Materiële vaste activa op Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die activa gebruikelijke werkwijze: IAS
grond van operationele vertegenwoordigen die in lease zijn gegeven op grond van 16
37
vervaldatum
leases [member]
operationele leases. [Zie: materiële vaste activa]
1.1.2019

Dit lid geeft materiële vaste activa aan die het voorwerp uit informatieverschaffing: IFRS
maken van operationele leases. Een operationele lease is een 16 95 - ingangsdatum
leaseovereenkomst die niet nagenoeg alle aan de eigendom van 1.1.2019
een onderliggend actief verbonden risico's en voordelen over
draagt. [Zie: materiële vaste activa]

IAS

NL

Materiële vaste activa, her Het bedrag van de herwaarderingsreserve die betrekking heeft informatieverschaffing:
waarderingsreserve
op materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa; herwaar 16 77 f
deringsreserves]

Materiële vaste activa, her
waardering [abstract]

PropertyPlantAndEquip
mentRevaluationAbstract

ifrs-full

IAS

Materiële vaste activa, beper Het bedrag van de materiële vaste activa die onderhevig zijn informatieverschaffing:
aan beperkingen op eigendom. [Zie: materiële vaste activa]
16 74 a
kingen op eigendom

X instant debit

PropertyPlantAndEquip
mentRestrictionsOnTitle

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Materiële vaste activa opge Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor materiële voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
nomen op de overnameda vaste activa die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorbeeld: IFRS 3 IE72
tum
materiële vaste activa; bedrijfscombinaties [member]]

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

PropertyPlantAndEquip
mentRecognisedAsOfAc
quisitionDate

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/681

X.XX duration

X.XX duration

X.XX duration

PropertyTaxExpense

ProportionOfOwnershipIn
terestInAssociate

ProportionOfOwnershipIn
terestInJointOperation

ProportionOfOwnershipIn
terestInJointVenture

ProportionOfOwnershipIn
terestInSubsidiary

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX duration

IFRS

Omvang van het eigen De omvang van het eigendomsbelang in een dochteronder informatieverschaffing: IAS
domsbelang in een dochter neming toe te rekenen aan de entiteit. [Zie: dochteronder 27 17 b iii, informatiever
onderneming
nemingen [member]]
schaffing: IAS 27 16 b iii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
19B c

Omvang van het eigen De omvang van het eigendomsbelang in een joint venture toe informatieverschaffing: IAS
domsbelang in een joint te rekenen aan de entiteit. [Zie: joint ventures [member]]
27 17 b iii, informatiever
venture
schaffing: IAS 27 16 b iii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
21 a iv

Omvang van het eigen De omvang van het eigendomsbelang in een gezamenlijke be informatieverschaffing:
domsbelang in een geza drijfsactiviteit toe te rekenen aan de entiteit. [Zie: gezamenlijke 12 21 a iv
menlijke bedrijfsactiviteit
bedrijfsactiviteiten [member]]

Omvang van het eigen De omvang van het eigendomsbelang in een geassocieerde informatieverschaffing: IAS
domsbelang in een geassoci deelneming toe te rekenen aan de entiteit. [Zie: geassocieerde 27 17 b iii, informatiever
eerde deelneming
deelnemingen [member]]
schaffing: IAS 27 16 b iii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
21 a iv

NL

X duration debit Lasten uit hoofde van belas Het bedrag aan lasten uit hoofde van op vastgoed geheven gebruikelijke werkwijze: IAS
ting op vastgoed
belasting. Vastgoed heeft betrekking op terreinen of een ge 1 85
bouw - of deel van een gebouw - of allebei.

Baten (-lasten) uit hoofde
van onderhoudskosten voor
vastgoed [abstract]

PropertyServiceChargeInco
meExpenseAbstract

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

PropertyServiceChargeInco X duration cre Baten (lasten) die voort Het bedrag aan baten of lasten die voortvloeien uit onder gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
vloeien uit onderhoudskos houdskosten voor vastgoed. [Zie: lasten uit hoofde van onder 1 112 c
meExpense
ten voor vastgoed
houdskosten voor vastgoed; baten uit hoofde van onderhouds
kosten voor vastgoed]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

PropertyServiceChargeInco X duration cre Baten uit hoofde van onder Het bedrag aan baten die voortvloeien uit kosten met betrek gebruikelijke werkwijze: IAS
me
dit
houdskosten voor vastgoed king tot het onderhoud van vastgoed.
1 112 c

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/682
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X.XX duration

ProportionOfVotingPower
HeldInSubsidiary

ProportionOfVotingRights
HeldByNoncontrollingInte
rests

ProportionOfVotingRights
HeldInJointOperation

ProportionOfVotingRights
HeldInJointVenture

ProvisionForCreditCommit member
mentsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

De omvang van eigendomsbelangen in een dochteronder informatieverschaffing:
neming aangehouden door belangen zonder zeggenschap. [Zie: 12 12 c
dochterondernemingen [member]; belangen zonder zeggen
schap]

Documentatielabel

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorziening voor krediet Dit lid geeft een voorziening aan voor kredietverbintenissen die gebruikelijke werkwijze: IAS
verbintenissen [member]
de entiteit heeft aangegaan. [Zie: andere voorzieningen [mem 37 84
ber]]

Omvang van stemrechten De omvang van de stemrechten in een joint venture aange informatieverschaffing: IAS
27 17 b iii, informatiever
aangehouden in een joint houden door de entiteit. [Zie: joint ventures [member]]
venture
schaffing: IAS 27 16 b iii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
21 a iv

X.XX duration

IFRS

Omvang van stemrechten De omvang van de stemrechten in een gezamenlijke bedrijfs informatieverschaffing:
aangehouden in een geza activiteit aangehouden door de entiteit. [Zie: gezamenlijke be 12 21 a iv
menlijke bedrijfsactiviteit
drijfsactiviteiten [member]]

IFRS

X.XX duration

Omvang van stemrechten De omvang van de stemrechten in een dochteronderneming informatieverschaffing:
aangehouden door belangen aangehouden door belangen zonder zeggenschap. [Zie: doch 12 12 d
zonder zeggenschap
terondernemingen [member]; belangen zonder zeggenschap]

Omvang van stemrechten De omvang van de stemrechten in een dochteronderneming informatieverschaffing: IAS
aangehouden in een doch aangehouden door de entiteit. [Zie: dochterondernemingen 27 17 b iii, informatiever
teronderneming
[member]]
schaffing: IAS 27 16 b iii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
19B c

Omvang van stemrechten De omvang van de stemrechten in een geassocieerde deel informatieverschaffing: IAS
aangehouden in een geasso neming aangehouden door de entiteit. [Zie: geassocieerde deel 27 17 b iii, informatiever
cieerde deelneming
nemingen [member]]
schaffing: IAS 27 16 b iii, in
formatieverschaffing: IFRS 12
21 a iv

Omvang van eigendoms
belangen aangehouden door
belangen zonder zeggen
schap

Label

NL

X.XX duration

X.XX duration

ProportionOfVotingPower
HeldInAssociate

ifrs-full

X.XX duration

Elementtype en at
tributen

ProportionOfOwnershipIn
terestsHeldByNoncontrol
lingInterests

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/683

member

X duration

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndReha
bilitationCostsMember

ProvisionForTaxesOther
ThanIncomeTaxMember

ProvisionOfGuaranteesOr
CollateralByEntityRelated
PartyTransactions

ProvisionOfGuaranteesOr
CollateralToEntityRelated
PartyTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Verstrekking van garanties Het bedrag aan garanties of zekerheden verstrekt aan de entiteit voorbeeld: IAS 24 21 h
of zekerheden aan de enti in het kader van transacties met verbonden partijen. [Zie: ga
teit, transacties met verbon ranties [member]; verbonden partijen [member]]
den partijen

Verstrekking van garanties Het bedrag aan garanties of zekerheden verstrekt door de en voorbeeld: IAS 24 21 h
of zekerheden door de enti titeit in het kader van transacties met verbonden partijen. [Zie:
teit, transacties met verbon garanties [member]; verbonden partijen [member]]
den partijen

Voorziening voor belastin Dit lid geeft een voorziening aan voor belastingen die geen gebruikelijke werkwijze: IAS
gen die geen winstbelasting winstbelasting zijn. Winstbelastingen omvatten alle binnen 37 84
zijn [member]
landse en buitenlandse belastingen die zijn gebaseerd op fiscale
winsten. Winstbelastingen omvatten ook belastingen, zoals
bronbelasting, die door een dochteronderneming, geassocieerde
deelneming of gezamenlijke overeenkomst zijn verschuldigd op
uitkeringen aan de verslaggevende entiteit. [Zie: andere voor
zieningen [member]]

Voorziening voor ontmante Dit lid geeft een voorziening in verband met ontmantelings-, voorbeeld: IAS 37 D Voor
lings-, herstel- en sanerings herstel- en saneringskosten aan. [Zie: andere voorzieningen beelden: informatieverschaf
kosten [member]
[member]]
fing, voorbeeld: IAS 37 87

Voorziening voor ontmante
lings-, herstel- en sanerings
kosten [abstract]

Voorziening voor ontmante Het bedrag van de voorziening voor kosten in verband met voorbeeld: IAS 37 D Voor
lings-, herstel- en sanerings ontmanteling, herstel en sanering. [Zie: andere voorzieningen] beelden: informatieverschaf
fing, voorbeeld: IAS 37 87
kosten

Label

NL

X duration

member

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndReha
bilitationCostsAbstract

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndReha
bilitationCosts

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/684
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Referenties

ProvisionsForEmployeeB
enefits

ProvisionsForFutureNon
participatingBenefits

ProvisionUsedOtherProvisi X duration debit Gebruikte voorziening, an Het bedrag dat is gebruikt (d.w.z. aangewend en ten laste van informatieverschaffing:
ons
dere voorzieningen.
de voorziening gebracht) voor andere voorzieningen. [Zie: an 37 84 c
dere voorzieningen]

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

per Het bedrag aan voorzieningen voor personeelsbeloningen. [Zie: informatieverschaffing: IAS 1
lasten uit hoofde van personeelsbeloningen; voorzieningen]
78 d

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie
IAS

Voorzieningen voor toe Het bedrag aan voorzieningen voor toekomstige niet-participa voorbeeld: IFRS 4 IG22 e,
komstige niet-participatieve tieve beloningen. [Zie: voorzieningen]
voorbeeld: IFRS 4 37 b
beloningen

Voorzieningen voor
soneelsbeloningen

Voorzieningen voor dubi Het bedrag aan voorzieningen voor dubieuze vorderingen ge informatieverschaffing:
euze vorderingen gerelateerd relateerd aan het bedrag aan uitstaande saldi in het kader van 24 18 c
aan uitstaande saldi van transacties met verbonden partijen. [Zie: voorzieningen]
transacties met verbonden
partijen

X instant credit

ProvisionsForDoubtful
DebtsRelatedToOutstan
dingBalancesOfRelatedPar
tyTransaction

ifrs-full

NL

X instant credit

Voorzieningen die voort
vloeien uit toereikendheids
toetsen van de verplichtin
gen

X instant credit

ProvisionsArisingFromLia
bilityAdequacyTests

ifrs-full

Het bedrag aan voorzieningen die voortvloeien uit een beoor voorbeeld: IFRS 4 IG22 d,
deling of de boekwaarde van een verzekeringsverplichting moet voorbeeld: IFRS 4 37 b
worden verhoogd (of de boekwaarde van hiermee verband
houdende acquisitiekosten of immateriële activa moet worden
verlaagd), op basis van een beoordeling van toekomstige kas
stromen. [Zie: boekwaarde [member]; voorzieningen]

Voorzieningen [abstract]

Het bedrag van de verplichtingen met een onzeker tijdstip of informatieverschaffing: IAS 1
het opgenomen bedrag wanneer: a) de entiteit een bestaande 54 l
(in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting heeft ten ge
volge van een gebeurtenis in het verleden; b) het waarschijnlijk
is (d.w.z. meer waarschijnlijk wel dan niet) dat een uitstroom
van middelen die economische voordelen in zich bergen, ver
eist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; en c) het bedrag
van de verplichting op betrouwbare wijze kan worden geschat.

Documentatielabel

ProvisionsAbstract

Voorzieningen

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

Provisions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/685

X duration cre Aankoop van voor verkoop De kasuitstroom voor de aankoop van voor verkoop beschik gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
beschikbare financiële activa bare financiële activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële 7 16
activa]

X duration cre Aankoop van immateriële De kasuitstroom voor de aankoop van immateriële activa, ge voorbeeld: IAS 7 16 a
activa, geclassificeerd als in classificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: andere immateriële
dit
vesteringsactiviteiten
activa dan goodwill]

X duration cre Aankoop van belangen in De kasuitstroom voor de aankoop van belangen in geassoci gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
geassocieerde deelnemingen eerde deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [mem 7 16
ber]]

X duration cre Aankoop van belangen in
dit
investeringen die administra
tief werden verwerkt volgens
de vermogensmutatiemetho
de

PurchaseOfAvailableforsa
leFinancialAssets

PurchaseOfBiologicalAssets

PurchaseOfExplorationAn
dEvaluationAssets

PurchaseOfFinancialInstru
mentsClassifiedAsInves
tingActivities

PurchaseOfIntangibleAs
setsClassifiedAsInvesting
Activities

PurchaseOfInterestsInAsso
ciates

PurchaseOfInterestsInIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethod

PurchaseOfInvestmentPro
perty

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration cre Aankoop van vastgoedbeleg De kasuitstroom voor de aankoop van vastgoedbeleggingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
gingen
[Zie: vastgoedbeleggingen]
7 16

De kasuitstroom voor de aankoop van belangen in investerin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen die administratief werden verwerkt volgens de vermogens 7 16
mutatiemethode. [Zie: investeringen die administratief werden
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode]

X duration cre Aankoop van financiële in De kasuitstroom voor de aankoop van financiële instrumenten. gebruikelijke werkwijze: IAS
strumenten, geclassificeerd [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]
7 16
dit
als investeringsactiviteiten

NL

X duration cre Aankoop van exploratie- en De kasuitstroom voor de aankoop van exploratie- en evaluatie gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
evaluatieactiva
activa. [Zie: exploratie- en evaluatieactiva [member]]
7 16

X duration cre Aankoop van biologische De kasuitstroom voor de aankoop van biologische activa. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
activa
biologische activa]
7 16
dit

Gekochte callopties [mem Dit lid geeft gekochte afgeleide financiële contracten aan die de voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
ber]
entiteit het recht geven maar niet verplichten om een onder voorbeeld: IFRS 7 B33
liggend actief te kopen tegen een opgegeven uitoefenprijs. [Zie:
derivaten [member]]

ifrs-full

Referenties

member

Documentatielabel

PurchasedCallOptions
Member

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/686
29.5.2019

Label

Referenties

PurchaseOfTreasuryShares

PurchasesFairValueMeasu
rementAssets

ifrs-full

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlan
X duration cre Aankoop van materiële De kasuitstroom voor de aankoop van materiële vaste activa, voorbeeld: IAS 7 16 a
tAndEquipmentClassifiedA dit
vaste activa, geclassificeerd geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: materiële vaste
als investeringsactiviteiten
sInvestingActivities
activa]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlan
tAndEquipmentIntangible
AssetsOtherThanGoodwil
lInvestmentPropertyAndO
therNoncurrentAssets

PurchaseOfOtherLongter
mAssetsClassifiedAsInves
tingActivities

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Aankoop van olie- en gas De kasuitstroom voor de aankoop van olie- en gasactiva. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
activa
olie- en gasactiva]
7 16

PurchaseOfOilAndGasAs
sets

ifrs-full

De kasuitstroom voor de aankoop van materiële vaste activa, gebruikelijke werkwijze: IAS
andere immateriële activa dan goodwill, vastgoedbeleggingen 7 16
en andere vaste activa. [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill; vastgoedbeleggingen; andere vaste activa; materiële
vaste activa]

IFRS
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X duration debit Aankopen, waardering tegen De stijging van de waardering tegen reële waarde van activa informatieverschaffing:
resulterend uit aankopen van deze activa. [Zie: gewaardeerd 13 93 e iii
reële waarde, activa
tegen reële waarde [member]]

X duration debit Aankoop van eigen aan De daling van het eigen vermogen resulterend uit de aankoop gebruikelijke werkwijze: IAS
van eigen aandelen. [Zie: ingekochte eigen aandelen]
1 106 d
delen

X duration cre Aankoop van materiële
vaste activa, andere immate
dit
riële activa dan goodwill,
vastgoedbeleggingen en an
dere vaste activa

NL

X duration cre Aankoop van andere lange De kasuitstroom voor de aankoop van langetermijnactiva die voorbeeld: IAS 7 16 a
dit
termijnactiva, geclassificeerd de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of
als investeringsactiviteiten
dezelfde toelichting, geclassificeerd als investeringsactiviteiten.
[Zie: activa]

X duration cre Aankoop van mijnbouwacti De kasuitstroom voor de aankoop van mijnbouwactiva. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
va
mijnbouwactiva]
7 16
dit

PurchaseOfMiningAssets

De kasuitstroom voor de aankoop van investeringen die geen gebruikelijke werkwijze: IAS
investeringen zijn die administratief werden verwerkt volgens 7 16
de vermogensmutatiemethode. [Zie: investeringen die admini
stratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemetho
de; investeringen die geen investeringen zijn die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode]

Documentatielabel

ifrs-full

X duration cre Aankoop van investeringen
dit
die geen investeringen zijn
die administratief werden
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode

Elementtype en at
tributen

PurchaseOfInvestments
OtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMe
thod

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/687

X duration debit Aankopen van goederen, Het bedrag aan door de entiteit aangekochte goederen in het voorbeeld: IAS 24 21 a
transacties met verbonden kader van transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden
partijen
partijen [member]]

PurchasesOfPropertyAndO X duration debit Aankopen van vastgoed en Het bedrag aan door de entiteit aangekocht vastgoed en andere voorbeeld: IAS 24 21 b
therAssetsRelatedPar
andere activa, transacties activa in het kader van transacties met verbonden partijen.
tyTransactions
met verbonden partijen
[Zie: verbonden partijen [member]]

QualitativeAssessmentO
text
fEstimatedEffectOfPractical
ExpedientsUsedWhenAp
plyingIFRS15Retrospective
ly

text

text

PurchasesOfGoodsRelated
PartyTransactions

QualitativeInformationA
boutContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

QualitativeInformationA
boutEntitysObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingCapital

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Kwalitatieve informatie over
doelstellingen, beleid en
procedures van de entiteit
op het gebied van kapitaal
beheer

Kwalitatieve informatie over
aanhoudende betrokkenheid
bij niet langer opgenomen
financiële activa

IFRS

Kwalitatieve informatie over doelstellingen, beleid en procedu informatieverschaffing: IAS 1
res van de entiteit op het gebied van kapitaalbeheer. Dit moet 135 a
het volgende bevatten: een beschrijving van wat zij als kapitaal
beheert, de aard van van buitenaf opgelegde kapitaalvereisten
en de wijze waarop die vereisten worden beheerd, alsook de
wijze waarop de entiteit haar doelstellingen op het gebied van
kapitaalbeheer verwezenlijkt. [Zie: kapitaalvereisten [member]]

Kwalitatieve informatie over de aanhoudende betrokkenheid informatieverschaffing:
van de entiteit bij niet langer opgenomen financiële activa ter 7 42E f
verklaring en onderbouwing van vereiste kwantitatieve toelich
tingen. [Zie: financiële activa]

NL

Kwalitatieve beoordeling van De kwalitatieve beoordeling van het geschatte effect van de informatieverschaffing: IFRS
het geschatte effect van praktische hulpmiddelen gehanteerd bij de retroactieve toepas 15 C6 b - ingangsdatum
praktische hulpmiddelen ge sing van IFRS 15.
1.1.2018
hanteerd bij de retroactieve
toepassing van IFRS 15

IFRS

X duration cre Aankopen, waardering tegen De stijging van de waardering tegen reële waarde van verplich informatieverschaffing:
dit
reële waarde, verplichtingen tingen die resulteren uit aankopen van deze verplichtingen. 13 93 e iii
[Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

PurchasesFairValueMeasu
rementLiabilities

ifrs-full

Referenties

IFRS

Documentatielabel

De stijging van de waardering tegen reële waarde van eigen informatieverschaffing:
vermogensinstrumenten van de entiteit resulterend uit aan 13 93 e iii
kopen van deze eigenvermogensinstrumenten. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]; eigenvermogensinstrumen
ten van een entiteit [member]]

Label

X duration cre Aankopen, waardering tegen
dit
reële
waarde,
eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit

Elementtype en at
tributen

PurchasesFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquity
Instruments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Bandbreedte van schattingen
waarbinnen de reële waarde
waarschijnlijk zal liggen
voor biologische activa, ge
waardeerd tegen kostprijs

Bandbreedte van schattingen
waarbinnen de reële waarde
waarschijnlijk zal liggen
voor vastgoedbeleggingen,
gewaardeerd tegen kostprijs
of in overeenstemming met
IFRS 16 binnen reëlewaarde
model

text
RangeOfEstimatesWit
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForBiologicalAsset
sAtCost

RangeOfEstimatesWit
text
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForInvestmentProper
tyAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModel

ifrs-full

ifrs-full

Bandbreedte [axis]

axis

RangeAxis

ifrs-full

Kwalitatieve informatie over
de gevoeligheid en informa
tie over de bepalingen en
voorwaarden van verzeke
ringscontracten die een ma
terieel effect hebben

Label

text

Elementtype en at
tributen

QualitativeInformationA
boutSensitivityAndInfor
mationAboutThoseTerm
sAndConditionsOfInsuran
ceContractsThatHaveMate
rialEffect

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

IFRS

De bandbreedte van schattingen waarbinnen de reële waarde informatieverschaffing: IAS
zeer waarschijnlijk zal liggen voor vastgoedbeleggingen wan 40 78 c - ingangsdatum
neer de entiteit een vastgoedbelegging waardeert tegen kostprijs 1.1.2019
of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het reëlewaarde
model omdat de reële waarde nu en in de toekomst niet op
betrouwbare wijze kan worden bepaald. [Zie: gewaardeerd te
gen kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het
reëlewaardemodel [member]; vastgoedbeleggingen]

IAS

NL

De bandbreedte van schattingen waarbinnen de reële waarde informatieverschaffing:
zeer waarschijnlijk zal liggen voor biologische activa wanneer 41 54 c
de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald en de
entiteit deze waardeert tegen kostprijs min geaccumuleerde
afschrijving en geaccumuleerde bijzonderewaardeverminde
ringsverliezen. [Zie: biologische activa]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 13 IE63,
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de voorbeeld: IFRS 13 B6, infor
tabel vervolledigen.
matieverschaffing: IFRS 14
33 b, informatieverschaffing:
IFRS 2 45 d, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 7

Kwalitatieve informatie over de gevoeligheid voor verzekerings informatieverschaffing:
risico, en informatie over de bepalingen en voorwaarden van 4 39A b
verzekeringscontracten die een materieel effect hebben op het
bedrag, het tijdstip en de onzekerheid van de toekomstige kas
stromen van de verzekeraar. [Zie: types verzekeringscontracten
[member]

Documentatielabel

29.5.2019
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RangesOfExercisePricesFo axis
rOutstandingShareOptions
Axis

ifrs-full

IAS

IFRS

Dit lid geeft samengevoegde bandbreedten aan. Dit vertegen voorbeeld: IFRS 13 IE63,
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Bandbreedte” voorbeeld: IFRS 13 B6, infor
indien er geen ander lid wordt gebruikt.
matieverschaffing: IFRS 14
33 b, informatieverschaffing:
IFRS 2 45 d, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 7

De bandbreedte van schattingen waarbinnen de reële waarde informatieverschaffing:
zeer waarschijnlijk zal liggen voor vastgoedbeleggingen die zijn 40 79 e iii
gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. [Zie: vastgoedbeleg
gingen]

Bandbreedten van uitoefen De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
prijzen voor uitstaande aan of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 2 45 d
delenopties [axis]
tabel vervolledigen.

Bandbreedten [member]

RangesMember

ifrs-full

Referenties

De bandbreedte van schattingen waarbinnen de reële waarde informatieverschaffing: IAS
zeer waarschijnlijk zal liggen voor vastgoedbeleggingen wan 40 78 c - vervaldatum
neer de entiteit een vastgoedbelegging waardeert tegen kostprijs 1.1.2019
binnen het reëlewaardemodel omdat de reële waarde nu en in
de toekomst niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald.
[Zie: gewaardeerd tegen kostprijs binnen het reëlewaardemodel
[member]; vastgoedbeleggingen]

Documentatielabel

NL

member

Bandbreedte van schattingen
waarbinnen de reële waarde
waarschijnlijk zal liggen
voor vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

RangeOfEstimatesWit
text
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForInvestmentProper
tyCostModel

ifrs-full

Label

Bandbreedte van schattingen
waarbinnen de reële waarde
waarschijnlijk zal liggen
voor vastgoedbeleggingen,
gewaardeerd tegen kostprijs
binnen het reëlewaardemo
del

Elementtype en at
tributen

RangeOfEstimatesWit
text
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForInvestmentProper
tyAtCostWithinFairValue
Model

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/690
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Aan tariefregulering onder Dit lid geeft activiteiten van een entiteit aan die zijn onder informatieverschaffing: IFRS
worpen activiteiten [mem worpen aan tariefregulering. Dit vertegenwoordigt tevens de 14 30, informatieverschaf
ber]
standaardwaarde voor de as „Types aan tariefregulering onder fing: IFRS 14 33
worpen activiteiten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

member

X instant debit

RateregulatedActivities
Member

RawMaterials

ifrs-full

ifrs-full

Actuele grondstoffen

Rendement gebruikt om de
tijdswaarde van geld te
weerspiegelen,
uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering

RateOfReturnUsedToRe
X.XX instant
flectTimeValueOfMoneyRe
gulatoryDeferralAccount
Balances

IFRS

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan activa voorbeeld: IAS 1 78 c, ge
vertegenwoordigt die worden verbruikt in het kader van het bruikelijke werkwijze: IAS 2
productieproces of de verrichting van diensten. [Zie: voor 37
raden]

Het rendement gebruikt om de tijdswaarde van geld te weer informatieverschaffing:
spiegelen die van toepassing is op uitgestelde rekeningen in 14 33 b
verband met prijsregulering. [Zie: uitgestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering [member]]

met Het bedrag aan kredietblootstellingen met een rating van ex voorbeeld: IFRS 7 IG24 c terne ratingbureaus. [Zie: kredietpositie]
vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

NL

X instant

ifrs-full

IFRS

Kredietblootstellingen
een rating

Referenties

RatedCreditExposures

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Bandbreedten van uitoefen Dit lid geeft samengevoegde bandbreedten van uitoefenprijzen informatieverschaffing:
prijzen voor uitstaande aan aan voor uitstaande aandelenopties die nuttig zijn om te be 2 45 d
delenopties [member]
oordelen hoeveel additionele aandelen er kunnen worden uit
gegeven en op welk tijdstip deze zullen worden uitgegeven, en
hoeveel geldmiddelen bij uitoefening van die opties kunnen
worden ontvangen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as „Bandbreedten van uitoefenprijzen voor
uitstaande aandelenopties” indien er geen ander lid wordt ge
bruikt. [Zie: bandbreedten [member]]

Elementtype en at
tributen

RangesOfExercisePricesFo member
rOutstandingShareOptions
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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ReceiptsFromRentsAnd
SubsequentSalesOfSuchAs
sets

ReceiptsFromRoyaltiesFees X duration debit Ontvangsten uit hoofde van De kasinstroom uit hoofde van royalty’s, honoraria, provisies voorbeeld: IAS 7 14 b
CommissionsAndOtherRe
royalty’s, honoraria, provi en andere opbrengsten. [Zie: andere inkomsten]
venue
sies en andere opbrengsten

ReceiptsFromSalesOfGood
sAndRenderingOfServices

ReceivablesAndPayablesRe
latedToInsuranceContracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Vorderingen en schulden Het bedrag aan vorderingen en schulden met betrekking tot voorbeeld: IFRS 4 IG22 g,
met betrekking tot verzeke verzekeringscontracten (momenteel verschuldigde bedragen aan voorbeeld: IFRS 4 37 b
ringscontracten
en uit hoofde van tussenpersonen, makelaars en polishouders
in het kader van verzekeringscontracten).

X duration debit Ontvangsten uit hoofde van De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van goederen en de voorbeeld: IAS 7 14 a
de verkoop van goederen en verrichting van diensten.
de verrichting van diensten

De kasinstroom uit hoofde van de verhuur en latere verkoop voorbeeld: IAS 7 14
met betrekking tot activa die oorspronkelijk voor verhuur aan
derden worden aangehouden en later voor verkoop worden
aangehouden.

ReceiptsFromPremiums
X duration debit Ontvangsten uit hoofde van De kasinstroom uit hoofde van premies en claims, lijfrente en voorbeeld: IAS 7 14 e
AndClaimsAnnuitiesAndO
premies en claims, lijfrente andere polisvoordelen.
therPolicyBenefits
en andere polisvoordelen

ifrs-full

NL

X duration debit Ontvangsten uit hoofde van
de verhuur en latere ver
koop van activa die voor
verhuur aan derden worden
aangehouden en later voor
verkoop worden aangehou
den.

X duration debit Ontvangsten uit hoofde van De kasinstroom uit hoofde van contracten aangehouden voor voorbeeld: IAS 7 14 g
contracten
aangehouden handelsdoeleinden.
voor handelsdoeleinden

Referenties

ReceiptsFromContracts
HeldForDealingOrTrading
Purpose

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Gebruikte grond- en hulp Het bedrag aan grond- en hulpstoffen die worden verbruikt voorbeeld: IAS 1 102, infor
stoffen
tijdens het productieproces of tijdens het verrichten van dien matieverschaffing: IAS 1 99
sten. [Zie: actuele grondstoffen]

Elementtype en at
tributen

RawMaterialsAndConsu
mablesUsed

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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Vorderingen uit hoofde van Het bedrag van een onvoorwaardelijk recht van een entiteit op
contracten met klanten]
een vergoeding in ruil voor goederen of diensten die de entiteit
aan een klant heeft overgedragen. Een recht op vergoeding is
onvoorwaardelijk als slechts het verstrijken van tijd is vereist
voordat die vergoeding verschuldigd is.
Vorderingen uit hoofde van
contracten met klanten [ab
stract]

Vorderingen uit hoofde van Het bedrag aan vorderingen die voortvloeien uit de verhuur gebruikelijke werkwijze: IAS
verhuur van eigendommen van eigendommen. Vastgoed heeft betrekking op terreinen of 1 78 b
een gebouw - of deel van een gebouw - of allebei.
Vorderingen uit hoofde van Het bedrag aan vorderingen die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
de verkoop van eigendom van eigendommen. Vastgoed heeft betrekking op terreinen of 1 78 b
men
een gebouw - of deel van een gebouw - of allebei.
Vorderingen uit hoofde van Het bedrag aan vorderingen uit hoofde van belastingen die gebruikelijke werkwijze: IAS
belastingen die geen winst geen winstbelasting zijn. Winstbelastingen omvatten alle bin 1 78 b
belasting zijn
nenlandse en buitenlandse belastingen die zijn gebaseerd op
fiscale winsten. Winstbelastingen omvatten ook belastingen,
zoals bronbelasting, die door een dochteronderneming, geasso
cieerde deelneming of gezamenlijke overeenkomst zijn ver
schuldigd op uitkeringen aan de verslaggevende entiteit.

X instant debit

X instant debit

X instant debit

X instant debit

ReceivablesFromContracts
WithCustomers

ReceivablesFromContracts
WithCustomersAbstract

ReceivablesFromRentalOf
Properties

ReceivablesFromSaleOfPro
perties

ReceivablesFromTaxesO
therThanIncomeTax

RecipesFormulaeModelsDe X instant debit
signsAndPrototypes

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Recepten, formules, model Het bedrag aan immateriële activa die recepten, formules, mo voorbeeld: IAS 38 119 f
len, ontwerpen en prototy dellen, ontwerpen en prototypen vertegenwoordigen. [Zie: an
pen
dere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing: IFRS
15 105 - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 15 116 a - in
gangsdatum 1.1.2018

Vorderingen op joint ventu Het bedrag aan vorderingen op joint ventures. [Zie: joint ven gebruikelijke werkwijze: IAS
tures [member]]
1 78 b
res

X instant debit

ReceivablesDueFromJoint
Ventures

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Vorderingen op geassoci Het bedrag aan vorderingen op geassocieerde deelnemingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]
1 78 b
eerde deelnemingen

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

ReceivablesDueFromAsso
ciates

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/693

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing: IFRS
de toepassing van de overlappingsbenadering, na belastingen. 4 35D b - ingangsdatum bij
Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geher eerste toepassing van IFRS 9
classificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende periode
en die in de lopende of vorige perioden werden opgenomen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
voor verkoop beschikbare financiële activa, vóór belastingen.
Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geher
classificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende periode
en die in de lopende of vorige perioden werden opgenomen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: voor ver
koop beschikbare financiële activa; overige onderdelen van het
totaalresultaat]

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
voor verkoop beschikbare financiële activa, na belastingen.
Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geher
classificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende periode
en die in de lopende of vorige perioden werden opgenomen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: voor ver
koop beschikbare financiële activa; overige onderdelen van het
totaalresultaat]

ReclassificationAdjust
X duration debit Herclassificatieaanpassingen
mentsOnApplicationOf
uit hoofde van de toepassing
OverlayApproachNetOfTax
van de overlappingsbenade
ring, na belastingen

ReclassificationAdjust
X duration debit Herclassificatieaanpassingen
mentsOnAvailableforsaleFi
uit hoofde van voor ver
nancialAssetsBeforeTax
koop beschikbare financiële
activa, vóór belastingen

ReclassificationAdjust
X duration debit Herclassificatieaanpassingen
mentsOnAvailableforsaleFi
uit hoofde van voor ver
nancialAssetsNetOfTax
koop beschikbare financiële
activa, na belastingen

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
92 - vervaldatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a ii - vervaldatum
1.1.2018

NL

informatieverschaffing: IAS 1
92 - vervaldatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a ii - vervaldatum
1.1.2018

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing: IFRS
de toepassing van de overlappingsbenadering, vóór belastingen. 4 35D b - ingangsdatum bij
Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geher eerste toepassing van IFRS 9
classificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende periode
en die in de lopende of vorige perioden werden opgenomen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van de toepassing
van de overlappingsbenade
ring, vóór belastingen

Referenties

ReclassificationAdjust
mentsOnApplicationOf
OverlayApproachBefore
Tax

Documentatielabel

Recepten, formules, model Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die recepten, voorbeeld: IAS 38 119 f
len, ontwerpen en prototy formules, modellen, ontwerpen en prototypen vertegenwoordi
pen [member]
gen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

RecipesFormulaeModelsDe member
signsAndPrototypesMem
ber

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/694
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Label

ReclassificationAdjust
mentsOnCashFlowHedge
sForWhichHedgedItemAf
fectedProfitOrLossNetOf
Tax

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
ReclassificationAdjust
mentsOnCashFlowHedge
uit hoofde van kasstroom
sForWhichReserveOf
afdekkingen waarvoor de re
CashFlowHedgesWillNot
serve van kasstroomafdek
BeRecoveredInOneOrMore
kingen in een of meer toe
FuturePeriodsNetOfTax
komstige perioden niet rea
liseerbaar zal zijn, na belas
tingen

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IFRS
7 24C b iv - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24E a - ingangs
datum 1.1.2018

informatieverschaffing: IFRS
7 24C b iv - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24E a - ingangs
datum 1.1.2018

informatieverschaffing: IAS 1
92,
informatieverschaffing:
IFRS 7 23 d - vervaldatum
1.1.2018

Referenties

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen uit hoofde van kas informatieverschaffing: IFRS
stroomafdekkingen waarvoor de reserve van kasstroomafdek 7 24E a - ingangsdatum
kingen in een of meer toekomstige perioden niet realiseerbaar 1.1.2018
zal zijn, na belastingen. [Zie: herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van kasstroomafdekkingen, na belastingen]

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen uit hoofde van kas
stroomafdekkingen waarvoor de afgedekte post winst of verlies
heeft beïnvloed, na belastingen. [Zie: herclassificatieaanpassin
gen uit hoofde van kasstroomafdekkingen, na belastingen]

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen uit hoofde van kas
stroomafdekkingen waarvoor de afgedekte verwachte toekom
stige kasstromen naar verwachting niet langer zullen optreden,
na belastingen. [Zie: herclassificatieaanpassingen uit hoofde van
kasstroomafdekkingen, na belastingen]

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
kasstroomafdekkingen, vóór belastingen. Herclassificatieaanpas
singen zijn bedragen die werden geherclassificeerd naar de
winst (het verlies) in de lopende periode en die in de lopende
of vorige perioden werden opgenomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat. [Zie: kasstroomafdekkingen
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

Documentatielabel

NL

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van kasstroom
afdekkingen waarvoor de af
gedekte post winst of verlies
heeft beïnvloed, na belastin
gen

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van kasstroom
afdekkingen waarvoor de af
gedekte verwachte toekom
stige kasstromen naar ver
wachting niet langer zullen
optreden, na belastingen

ReclassificationAdjust
mentsOnCashFlowHedge
sForWhichHedgedFuture
CashFlowsAreNoLongerEx
pectedToOccurNetOfTax

ifrs-full

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van kasstroom
afdekkingen, vóór belastin
gen

Elementtype en at
tributen

ReclassificationAdjust
mentsOnCashFlowHedges
BeforeTax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/695

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS 1
de waardeverandering van valutabasisspreads, vóór belastingen. 92 - ingangsdatum 1.1.2018
Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geher
classificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende periode
en die in de lopende of vorige perioden werden opgenomen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]
Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS 1
de waardeverandering van valutabasisspreads, na belastingen. 92 - ingangsdatum 1.1.2018
Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geher
classificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende periode
en die in de lopende of vorige perioden werden opgenomen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]
Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS 1
de waardeverandering van termijnelementen van termijncon 92 - ingangsdatum 1.1.2018
tracten, vóór belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn be
dragen die werden geherclassificeerd naar de winst (het verlies)
in de lopende periode en die in de lopende of vorige perioden
werden opgenomen in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]
Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS 1
de waardeverandering van termijnelementen van termijncon 92 - ingangsdatum 1.1.2018
tracten, na belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedra
gen die werden geherclassificeerd naar de winst (het verlies) in
de lopende periode en die in de lopende of vorige perioden
werden opgenomen in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
ReclassificationAdjust
mentsOnChangeInValueOf
uit hoofde van de waarde
ForeignCurrencyBasisSpre
verandering van valutabasis
adsNetOfTax
spreads, na belastingen

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
ReclassificationAdjust
mentsOnChangeInValueOf
uit hoofde van de waarde
ForwardElementsOfFor
verandering van termijnele
wardContractsBeforeTax
menten van termijncontrac
ten, vóór belastingen

ReclassificationAdjust
X duration debit Herclassificatieaanpassingen
mentsOnChangeInValueOf
uit hoofde van de waarde
ForwardElementsOfFor
verandering van termijnele
wardContractsNetOfTax
menten van termijncontrac
ten, na belastingen

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
92,
informatieverschaffing:
IFRS 7 23 d - vervaldatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24C b iv - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IFRS 7
24E a - ingangsdatum
1.1.2018

Referenties

ReclassificationAdjust
X duration debit Herclassificatieaanpassingen
mentsOnChangeInValueOf
uit hoofde van de waarde
ForeignCurrencyBasisSpre
verandering van valutabasis
adsBeforeTax
spreads, vóór belastingen

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Herclassificatieaanpassingen Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
uit hoofde van kasstroom kasstroomafdekkingen, na belastingen. Herclassificatieaanpas
afdekkingen, na belastingen singen zijn bedragen die werden geherclassificeerd naar de
winst (het verlies) in de lopende periode en die in de lopende
of vorige perioden werden opgenomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat. [Zie: kasstroomafdekkingen
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

Elementtype en at
tributen

ReclassificationAdjust
mentsOnCashFlowHedge
sNetOfTax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/696
NL

Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

ReclassificationAdjust
X duration debit Herclassificatieaanpassingen
mentsOnExchangeDifferen
uit hoofde van wisselkoers
cesOnTranslationNetOfTax
verschillen bij omrekening,
na belastingen

ReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAssets
MeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeBeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van financiële ac
tiva gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belas
tingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS 1
informatieverschaffing:
wisselkoersverschillen wanneer de jaarrekening van buiten 92,
landse bedrijfsactiviteiten wordt omgerekend, vóór belastingen. IAS 21 48
Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geher
classificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende periode
en die in de lopende of vorige perioden werden opgenomen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

ReclassificationAdjust
X duration debit Herclassificatieaanpassingen
mentsOnExchangeDifferen
uit hoofde van wisselkoers
cesOnTranslationBeforeTax
verschillen bij omrekening,
vóór belastingen

ifrs-full

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat, vóór belastingen. Herclassificatieaanpassin
gen zijn bedragen die werden geherclassificeerd naar de winst
(het verlies) in de lopende periode en die in de lopende of
vorige perioden werden opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat; overige onderdelen
van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS 1
92 - ingangsdatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a viii - ingangsdatum
1.1.2018

NL

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS 1
informatieverschaffing:
wisselkoersverschillen wanneer de jaarrekening van buiten 92,
landse bedrijfsactiviteiten wordt omgerekend, na belastingen. IAS 21 48
Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geher
classificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende periode
en die in de lopende of vorige perioden werden opgenomen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS 1
de waardeverandering van de tijdswaarde van opties, na belas 92 - ingangsdatum 1.1.2018
tingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden
geherclassificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende
periode en die in de lopende of vorige perioden werden opge
nomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie:
overige onderdelen van het totaalresultaat]

Referenties

ReclassificationAdjust
X duration debit Herclassificatieaanpassingen
mentsOnChangeInValueOf
uit hoofde van de waarde
TimeValueOfOptionsNe
verandering van de tijds
tOfTax
waarde van opties, na belas
tingen

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS 1
de waardeverandering van de tijdswaarde van opties, vóór be 92 - ingangsdatum 1.1.2018
lastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden
geherclassificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende
periode en die in de lopende of vorige perioden werden opge
nomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie:
overige onderdelen van het totaalresultaat]

Elementtype en at
tributen

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
ReclassificationAdjust
mentsOnChangeInValueOf
uit hoofde van de waarde
TimeValueOfOptionsBefo
verandering van de tijds
reTax
waarde van opties, vóór be
lastingen

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/697

Referenties

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
financiële activa waarvan de aanwijzing ongedaan is gemaakt
in het kader van de overlappingsbenadering tijdens de verslag
periode, vóór belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn be
dragen die werden geherclassificeerd naar de winst (het verlies)
in de lopende periode en die in de lopende of vorige perioden
werden opgenomen in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
financiële activa waarvan de aanwijzing ongedaan is gemaakt
in het kader van de overlappingsbenadering tijdens de verslag
periode, na belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedra
gen die werden geherclassificeerd naar de winst (het verlies) in
de lopende periode en die in de lopende of vorige perioden
werden opgenomen in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
afdekkingen van netto-investeringen in buitenlandse bedrijfs
activiteiten, vóór belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn
bedragen die werden geherclassificeerd naar de winst (het ver
lies) in de lopende periode en die in de lopende of vorige
perioden werden opgenomen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresul
taat]

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van financiële ac
tiva waarvan de aanwijzing
ongedaan is gemaakt in het
kader van de overlappings
benadering, vóór belastingen

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van financiële ac
tiva waarvan de aanwijzing
ongedaan is gemaakt in het
kader van de overlappings
benadering, na belastingen

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van afdekkingen
van netto-investeringen in
buitenlandse bedrijfsactivi
teiten, vóór belastingen

ReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAssets
ThatHaveBeenDedesigna
tedFromOverlayApproach
BeforeTax

ReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAssets
ThatHaveBeenDedesigna
tedFromOverlayApproach
NetOfTax

ReclassificationAdjust
mentsOnHedgesOfNetIn
vestmentsInForeignOpera
tionsBeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IAS 1
92,
informatieverschaffing:
IAS 39 102, informatiever
schaffing: IFRS 9 6.5.14 - in
gangsdatum 1.1.2018

informatieverschaffing: IFRS
4 39L f iii - ingangsdatum
bij eerste toepassing van
IFRS 9

NL

informatieverschaffing: IFRS
4 39L f iii - ingangsdatum
bij eerste toepassing van
IFRS 9

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS 1
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer 92 - ingangsdatum 1.1.2018
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat, na belastingen. Herclassificatieaanpassingen
zijn bedragen die werden geherclassificeerd naar de winst (het
verlies) in de lopende periode en die in de lopende of vorige
perioden werden opgenomen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat; overige onderdelen van het
totaalresultaat]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van financiële ac
tiva gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastin
gen

Elementtype en at
tributen

ReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAssets
MeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeNetOfTax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/698
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X duration debit Herclassificatie naar voor Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd naar informatieverschaffing: IFRS
verkoop beschikbare financi de categorie voor verkoop beschikbaar. [Zie: voor verkoop 7 12 - vervaldatum 1.1.2018
ële activa
beschikbare financiële activa]

ReclassificationIntoAvaila
bleforsaleFinancialAssets

ifrs-full

IFRS

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing:
de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met 14 22 b
prijsregulering, na belastingen. Herclassificatieaanpassingen
zijn bedragen die werden geherclassificeerd naar de winst
(het verlies) in de lopende periode en die in de lopende of
vorige perioden werden opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [member]; overige onderdelen van het to
taalresultaat]

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van de nettomu
tatie van uitgestelde rekenin
gen in verband met prijs
regulering, na belastingen

IFRS

informatieverschaffing: IAS 1
92,
informatieverschaffing:
IAS 39 102, informatiever
schaffing: IFRS 9 6.5.14 - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IFRS 7
24C b iv - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24E a - ingangs
datum 1.1.2018

Referenties

ReclassificationAdjust
mentsOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAc
countBalancesNetOfTax

ifrs-full

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
afdekkingen van netto-investeringen in buitenlandse bedrijfs
activiteiten, na belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn be
dragen die werden geherclassificeerd naar de winst (het verlies)
in de lopende periode en die in de lopende of vorige perioden
werden opgenomen in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

Documentatielabel

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot informatieverschaffing:
de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met 14 22 b
prijsregulering, vóór belastingen. Herclassificatieaanpassingen
zijn bedragen die werden geherclassificeerd naar de winst
(het verlies) in de lopende periode en die in de lopende of
vorige perioden werden opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [member]; overige onderdelen van het to
taalresultaat]

ReclassificationAdjust
mentsOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAc
countBalancesBeforeTax

ifrs-full

Label

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van afdekkingen
van netto-investeringen in
buitenlandse bedrijfsactivi
teiten, na belastingen

Elementtype en at
tributen

NL

X duration debit Herclassificatieaanpassingen
uit hoofde van de nettomu
tatie van uitgestelde rekenin
gen in verband met prijs
regulering, vóór belastingen

ReclassificationAdjust
mentsOnHedgesOfNetIn
vestmentsInForeignOpera
tionsNetOfTax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/699

Herclassificatie van financi
ële activa uit gewaardeerd
tegen geamortiseerde kost
prijs naar gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
winst of verlies
Herclassificatie van financi
ële activa uit gewaardeerd
tegen geamortiseerde kost
prijs naar gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat
Herclassificatie van financi
ële activa uit gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
naar gewaardeerd tegen ge
amortiseerde kostprijs

ReclassificationIntoLoan
sAndReceivables

ReclassificationOfFinancia X duration
lAssetsOutOfMeasuredAtA
mortisedCostIntoMeasure
dAtFairValue

ReclassificationOfFinancia X duration
lAssetsOutOfMeasuredAtA
mortisedCostIntoMeasure
dAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome

ReclassificationOfFinancia X duration
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueIntoMeasuredAtA
mortisedCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd naar informatieverschaffing: IFRS
de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 7 12 - vervaldatum 1.1.2018
van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies]

Documentatielabel

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit informatieverschaffing: IFRS
de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 7 12B c - ingangsdatum
van waardeveranderingen in winst of verlies naar de categorie 1.1.2018
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële ac
tiva]

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit informatieverschaffing: IFRS
de categorie gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs naar 7 12B c - ingangsdatum
de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 1.1.2018
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat. [Zie: financiële activa]

NL

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit informatieverschaffing: IFRS
de categorie gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs naar 7 12B c - ingangsdatum
de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 1.1.2018
van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: gewaardeerd
tegen reële waarde [member]; financiële activa]

X duration debit Herclassificatie naar lenin Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd naar informatieverschaffing: IFRS
de categorie leningen en vorderingen. [Zie: leningen en vorde 7 12 - vervaldatum 1.1.2018
gen en vorderingen
ringen; financiële activa]

X duration debit Herclassificatie naar tot Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd naar informatieverschaffing: IFRS
einde looptijd aangehouden de categorie tot einde looptijd aangehouden beleggingen. [Zie: 7 12 - vervaldatum 1.1.2018
beleggingen
tot einde looptijd aangehouden beleggingen; financiële activa]

ReclassificationIntoHeldto
maturityInvestments

ifrs-full

Label

X duration debit Herclassificatie naar financi
ële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
winst of verlies

Elementtype en at
tributen

ReclassificationIntoFinanci
alAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/700
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIn
toMeasuredAtAmortised
Cost

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIn
toMeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueThroughProfitOr
LossIntoMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

ReclassificationOutOfAvai
lableforsaleFinancialAssets

ReclassificationOutOfFi
nancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit informatieverschaffing: IFRS
de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 7 12B c - ingangsdatum
van waardeveranderingen in winst of verlies naar de categorie 1.1.2018
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat.
[Zie: financiële activa]

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit informatieverschaffing: IFRS
de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 7 12B c - ingangsdatum
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het 1.1.2018
totaalresultaat naar de categorie gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies. [Zie: financiële activa]

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit informatieverschaffing: IFRS
de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 7 12B c - ingangsdatum
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het 1.1.2018
totaalresultaat naar de categorie gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs. [Zie: financiële activa]

Documentatielabel

X duration cre Herclassificatie uit financiële
activa gewaardeerd tegen re
dit
ële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
winst of verlies

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit
de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies]

informatieverschaffing: IFRS
7 12A a - vervaldatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 12 - vervaldatum
1.1.2018

X duration cre Herclassificatie uit voor ver Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit informatieverschaffing: IFRS
dit
koop beschikbare financiële de categorie voor verkoop beschikbaar. [Zie: voor verkoop 7 12A a - vervaldatum
activa
beschikbare financiële activa]
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 12 - vervaldatum
1.1.2018

Herclassificatie van financi
ële activa uit gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies
naar gewaardeerd tegen re
ële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
de overige onderdelen van
het totaalresultaat

Herclassificatie van financi
ële activa uit gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in de overige onder
delen van het totaalresultaat
naar gewaardeerd tegen re
ële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in
winst of verlies

Herclassificatie van financi
ële activa uit gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in de overige onder
delen van het totaalresultaat
naar gewaardeerd tegen ge
amortiseerde kostprijs

Label

NL

X duration

X duration

X duration

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/701

Documentatielabel

Referenties

ReclassifiedItemsMember

RecognisedAssetsDefined
BenefitPlan

RecognisedAssetsRepresen X instant debit
tingContinuingInvolvemen
tInDerecognisedFinancia
lAssets

X instant debit

ReclassifiedItemsAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan activa opgenomen in het overzicht van de informatieverschaffing:
financiële positie die de aanhoudende betrokkenheid van de 7 42E a
entiteit bij niet langer opgenomen financiële activa vertegen
woordigen. [Zie: boekwaarde [member]]

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Financiële lease opgenomen Het bedrag aan door de entiteit opgenomen activa die worden informatieverschaffing: IAS
geleased in het kader van financiële leases.
17 31 a - vervaldatum
als activa
1.1.2019

Opgenomen activa die aan
houdende betrokkenheid bij
niet langer opgenomen fi
nanciële activa vertegen
woordigen

Nettoactief uit hoofde van Het bedrag van het surplus in het kader van een toegezegd gebruikelijke werkwijze: IAS
toegezegde pensioenrechten pensioenregeling, aangepast om rekening te houden met even 1 55
tuele gevolgen van de beperking van een nettoactief uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten tot het actiefplafond. [Zie:
toegezegdpensioenregelingen [member]]

X instant debit

posten Dit lid geeft posten aan die zijn geherclassificeerd wanneer de informatieverschaffing: IAS 1
entiteit de presentatie of classificatie ervan in haar jaarrekening 41
wijzigt. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor
de as „Geherclassificeerde posten” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

posten De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 1
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 41
tabel vervolledigen.

Geherclassificeerde
[member]

Geherclassificeerde
[axis]

member

axis

X duration cre Herclassificatie uit leningen Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit informatieverschaffing: IFRS
dit
en vorderingen
de categorie leningen en vorderingen. [Zie: leningen en vorde 7 12 - vervaldatum 1.1.2018
ringen; financiële activa]

ReclassificationOutOfLoan
sAndReceivables

ifrs-full

NL

RecognisedFinanceLease
AsAssets

Label

X duration cre Herclassificatie uit tot einde Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit informatieverschaffing: IFRS
dit
looptijd aangehouden beleg de categorie tot einde looptijd aangehouden beleggingen. [Zie: 7 12 - vervaldatum 1.1.2018
gingen
tot einde looptijd aangehouden beleggingen; financiële activa]

Elementtype en at
tributen

ReclassificationOutOfHeld
tomaturityInvestments

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/702
29.5.2019

Aansluiting van het samen
gevoegde verschil dat nog in
winst of verlies moet wor
den opgenomen tussen de
reële waarde bij eerste op
name en de transactieprijs
[abstract]

Aansluiting van gemiddeld
effectief belastingtarief en
toepasselijk belastingtarief
[abstract]

ReconciliationOfAccoun
tingProfitMultipliedByAp
plicableTaxRatesAbstract

ReconciliationOfAggregate
DifferenceBetweenFairValu
eAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedU
singValuationTechni
queYetToBeRecognisedAb
stract

ReconciliationOfAverageEf
fectiveTaxRateAndApplica
bleTaxRateAbstract

ReconciliationOfChangesI
nAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

Referenties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Aansluiting van veranderin
gen in de voorziening voor
kredietverliezen van financi
ële activa [abstract]

Het bedrag aan verplichtingen opgenomen in het overzicht van informatieverschaffing:
de financiële positie die de aanhoudende betrokkenheid van de 7 42E a
entiteit bij niet langer opgenomen financiële activa vertegen
woordigen.

IFRS

NL

Aansluiting van de commer
ciële winst vermenigvuldigd
met toepasselijke belasting
tarieven [abstract]

Opgenomen verplichtingen
die aanhoudende betrokken
heid bij niet langer opge
nomen financiële activa ver
tegenwoordigen

RecognisedLiabilitiesRepre
sentingContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

X instant credit

Documentatielabel

Nettoverplichting uit hoofde Het bedrag van het tekort in een toegezegdpensioenregeling. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
van toegezegde pensioen [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]
rechten

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

RecognisedLiabilitiesDefi
nedBenefitPlan

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/703

Aansluiting van veranderin
gen in uitgestelde acquisitie
kosten die voortvloeien uit
verzekeringscontracten [ab
stract]

ReconciliationOfChange
sInDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuran
ceContractsAbstract

ReconciliationOfChange
sInDeferredTaxLiabilityAs
setAbstract

ReconciliationOfChanges
InFairValueMeasuremen
tAssetsAbstract

ReconciliationOfChanges
InFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Aansluiting van veranderin
gen in de waardering tegen
reële
waarde,
eigenver
mogensinstrumenten
van
de entiteit [abstract]

Aansluiting van veranderin
gen in de waardering tegen
reële waarde, activa [ab
stract]

Documentatielabel

Referenties

NL

Aansluiting van veranderin
gen in een uitgestelde belas
tingverplichting (-vordering)
[abstract]

Aansluiting van veranderin
gen in voorwaardelijke ver
plichtingen opgenomen in
bedrijfscombinaties
[ab
stract]

ReconciliationOfChange
sInContingentLiabilitiesRe
cognisedInBusinessCombi
nationAbstract

ifrs-full

Label

Aansluiting van veranderin
gen in biologische activa
[abstract]

Elementtype en at
tributen

ReconciliationOfChange
sInBiologicalAssetsAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/704
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Aansluiting van veranderin
gen in immateriële activa
en goodwill [abstract]

Aansluiting van veranderin
gen in andere immateriële
activa dan goodwill [ab
stract]

ReconciliationOfChangesI
nIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

ReconciliationOfChangesI
nIntangibleAssetsOther
ThanGoodwillAbstract

ReconciliationOfChangesI
nInvestmentPropertyAb
stract

ReconciliationOfChange
sInLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuran
ceContractsIssuedAbstract

ReconciliationOfChange
sInNetAssetsAvailableFor
BenefitsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Aansluiting van veranderin
gen in nettoactiva beschik
baar voor uitkeringen [ab
stract]

Aansluiting van veranderin
gen in verplichtingen uit
hoofde van uitgegeven ver
zekeringscontracten en her
verzekeringscontracten [ab
stract]

Documentatielabel

Referenties

NL

Aansluiting van veranderin
gen in vastgoedbeleggingen
[abstract]

Aansluiting van veranderin
gen in goodwill [abstract]

ReconciliationOfChange
sInGoodwillAbstract

Aansluiting van veranderin
gen in de waardering tegen
reële waarde, verplichtingen
[abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ReconciliationOfChanges
InFairValueMeasurementLi
abilitiesAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/705

Aansluiting van het nomi
nale bedrag van kredietderi
vaten [abstract]

Aansluiting van het aantal
uitstaande aandelen [ab
stract]

ReconciliationOfChange
sInReinsuranceAssetsAb
stract

ReconciliationOfFairValue
OfCreditDerivativeAbstract

ReconciliationOfNomina
lAmountOfCreditDerivati
veAbstract

ReconciliationOfNumbe
rOfSharesOutstandingAb
stract

ReconciliationOfRegulato
ryDeferralAccountCreditBa
lancesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie

Aansluiting van uitgestelde
creditrekeningen in verband
met prijsregulering [abstract]

Aansluiting van de reële
waarde van kredietderivaten
[abstract]

Documentatielabel

NL

Aansluiting van veranderin
gen in herverzekeringsactiva
[abstract]

Aansluiting van veranderin
gen in materiële vaste activa
[abstract]

ReconciliationOfChange
sInPropertyPlantAndEquip
mentAbstract

Aansluiting van veranderin
gen in andere voorzieningen
[abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ReconciliationOfChangesI
nOtherProvisionsAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/706
29.5.2019

Opnieuw aangewezen be Dit lid geeft het bedrag aan dat opnieuw is aangewezen bij de gebruikelijke werkwijze: IFRS
overgang naar de IFRS.
1 29
drag [member]

Financiële activa opnieuw Het bedrag aan financiële activa die opnieuw zijn aangewezen informatieverschaffing: IFRS
aangewezen als beschikbaar als beschikbaar voor verkoop bij de overgang naar de IFRS. 1 29 - vervaldatum 1.1.2018
voor verkoop
[Zie: IFRS [member]; financiële activa]

member

X instant debit

RedesignatedAmountMem
ber

RedesignatedFinancialAsse
tAsAvailableforsale

ifrs-full

ifrs-full

NL

IFRS

Terugkerende waardering te Dit lid geeft waarderingen tegen reële waarde aan die andere informatieverschaffing:
gen reële waarde [member] IFRS voorschrijven of toestaan in het overzicht van de finan 13 93 a
ciële positie aan het einde van elke verslagperiode. [Zie: IFRS
[member]]

member

RecurringFairValueMeasu
rementMember

ifrs-full

IAS

Realiseerbare waarde van De hoogste waarde van de reële waarde van een actief (of informatieverschaffing:
een actief of kasstroomgene kasstroomgenererende eenheid) min vervreemdingskosten en 36 130 e
rerende eenheid
de bedrijfswaarde ervan. [Zie: kasstroomgenererende eenheden
[member]]

X instant debit

RecoverableAmountOfAs
setOrCashgeneratingUnit

ifrs-full

Referenties

Aansluiting tussen niet-ge
disconteerde leasebetalingen
en netto-investeringen in fi
nanciële leases [abstract]

Documentatielabel

ReconciliationOfUndis
countedLeasePaymentsTo
NetInvestmentInFinance
LeaseAbstract

Aansluiting van uitgestelde
debetrekeningen in verband
met prijsregulering [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ReconciliationOfRegulato
ryDeferralAccountDebitBa
lancesAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/707

axis

X duration debit Verlaging van het geplaatst De daling van eigen vermogen resulterend uit de verlaging van gebruikelijke werkwijze: IAS
kapitaal
het geplaatst kapitaal. [Zie: geplaatst kapitaal]
1 106 d

RedesignationAxis

ReductionOfIssuedCapital

RefundsProvision

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

aangewezen Dit lid geeft financiële instrumenten aan die opnieuw zijn informatieverschaffing:
aangewezen bij de overgang naar de IFRS. Dit vertegenwoor 1 29
digt tevens de standaardwaarde voor de as „Opnieuw aange
wezen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Het bedrag van de voorziening voor terugbetalingen die de voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
entiteit aan haar klanten moet doen. [Zie: andere voorzienin 4 Terugbetalingsbeleid, voor
gen]
beeld: IAS 37 87

IFRS

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Terugbetalingsvoorziening
[abstract]

Terugbetalingsvoorziening

Opnieuw aangewezen [axis] De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 1 29
tabel vervolledigen.

Opnieuw
[member]

NL

member

RedesignatedMember

informatieverschaffing: IFRS
1 29 - vervaldatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IFRS
1 29A - ingangsdatum
1.1.2018

ifrs-full

Het bedrag aan financiële verplichtingen die opnieuw zijn aan
gewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies bij overgang naar
de IFRS. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; IFRS
[member]; financiële verplichtingen]

Financiële verplichtingen op
nieuw aangewezen als ge
waardeerd
tegen
reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen
in
winst of verlies

RedesignatedFinancialLiabi X instant credit
lityAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

IFRS

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan financiële activa die opnieuw zijn aangewezen informatieverschaffing:
om te worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 1 29
van waardeveranderingen in winst of verlies bij de overgang
naar de IFRS. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
IFRS [member]; financiële activa]

Documentatielabel

Financiële activa opnieuw
aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in winst of verlies

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

RedesignatedFinancialAsse
tAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/708
29.5.2019

axis

member

member

member

RegulatoryDeferralAc
countBalancesAxis

RegulatoryDeferralAc
countBalancesClassifiedAs
DisposalGroupsMember

RegulatoryDeferralAc
countBalancesMember

RegulatoryDeferralAc
countBalancesNotClassifie
dAsDisposalGroupsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

RefundsProvisionMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Referenties

Dit lid geeft de uitgestelde rekeningen in verband met prijs informatieverschaffing:
regulering aan die zijn geclassificeerd als groepen activa die 14 B22
worden afgestoten. [Zie: groepen activa die worden afgestoten
en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
[member]; uitgestelde rekeningen in verband met prijsregule
ring [member]]

Uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering
niet geclassificeerd als groe
pen activa die worden afge
stoten [member]

Dit lid geeft de uitgestelde rekeningen in verband met prijs informatieverschaffing:
regulering aan die niet zijn geclassificeerd als groepen activa die 14 B22
worden afgestoten. [Zie: groepen activa die worden afgestoten
en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
[member]; uitgestelde rekeningen in verband met prijsregule
ring [member]]

IFRS

IFRS

IFRS

NL

Uitgestelde rekeningen in Dit lid geeft de uitgestelde rekeningen in verband met prijs informatieverschaffing:
verband met prijsregulering regulering aan. Een uitgestelde rekening in verband met prijs 14 B22
[member]
regulering is een lasten(of baten)rekening die overeenkomstig
andere standaarden niet als een actief of verplichting zou wor
den opgenomen, maar die in aanmerking komt voor uitstel
omdat zij door de instantie voor tariefregulering is meegeno
men, of naar verwachting zal worden meegenomen, bij de
opstelling van het (de) tarie(f)(ven) die aan klanten mogen
worden aangerekend. Dit lid vertegenwoordigt tevens de stan
daardwaarde voor de as „Uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering,
geclassificeerd als groepen
activa die worden afgestoten
[member]

IFRS

Dit lid geeft een voorziening aan voor terugbetalingen die de voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
entiteit aan haar klanten moet doen. [Zie: andere voorzienin 4 Terugbetalingsbeleid, voor
gen [member]]
beeld: IAS 37 87

Documentatielabel

uitgestelde rekeningen in De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
verband met prijsregulering of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 14 B22
[axis]
tabel vervolledigen.

Terugbetalingsvoorziening
[member]

Label

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/709

Documentatielabel

Referenties

Uitgestelde creditrekeningen
in verband met prijsregule
ring en de daarmee verband
houdende uitgestelde belas
tingverplichting

Uitgestelde creditrekeningen
in verband met prijsregule
ring en de daarmee verband
houdende uitgestelde belas
tingverplichting [abstract]

RegulatoryDeferralAc
X instant credit
countCreditBalancesAn
dRelatedDeferredTaxLiabili
ty

X instant credit

X instant debit

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAn
dRelatedDeferredTaxLiabili
tyAbstract

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesDirect
lyRelatedToDisposalGroup

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

Uitgestelde debetrekeningen Het bedrag aan uitgestelde debetrekeningen in verband met informatieverschaffing: IFRS
in verband met prijsregule prijsregulering. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met 14 20 a, informatieverschaf
ring
prijsregulering [member]]
fing: IFRS 14 33 a, informa
tieverschaffing: IFRS 14 35

Het bedrag aan uitgestelde creditrekeningen in verband met informatieverschaffing:
prijsregulering die rechtstreeks verband houden met een groep 14 25
activa die wordt afgestoten. [Zie: uitgestelde creditrekeningen
in verband met prijsregulering; groepen activa die worden af
gestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop [member];

Het bedrag aan uitgestelde creditrekeningen in verband met informatieverschaffing: IFRS
prijsregulering en de daarmee verband houdende uitgestelde 14 24, informatieverschaf
belastingverplichting. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in ver fing: IFRS 14 B11 a
band met prijsregulering; uitgestelde belastingverplichting ge
koppeld aan uitgestelde rekeningen in verband met prijsregu
lering]

NL

Uitgestelde creditrekeningen
in verband met prijsregule
ring die rechtstreeks verband
houden met een groep ac
tiva die wordt afgestoten

Uitgestelde creditrekeningen
in verband met prijsregule
ring [abstract]

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAb
stract

Uitgestelde creditrekeningen Het bedrag aan uitgestelde creditrekeningen in verband met informatieverschaffing: IFRS
in verband met prijsregule prijsregulering. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met 14 20 b, informatieverschaf
ring
prijsregulering [member]]
fing: IFRS 14 33 a, informa
tieverschaffing: IFRS 14 35

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/710
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X instant debit

X instant debit

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAndRe
latedDeferredTaxAssetAb
stract

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesDirect
lyRelatedToDisposalGroup

ReimbursementRightsAt
FairValue

ReinsuranceAssets

ReinsurersShareOfAmoun
tArisingFromInsurance
ContractsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

X instant debit

Referenties

Het bedrag aan netto contractuele rechten van een cedent op informatieverschaffing:
4 37 e
grond van een herverzekeringscontract.

IFRS

IAS

IFRS

Aandeel van de herverzeke Dit lid geeft het aandeel van de herverzekeraar aan in het gebruikelijke werkwijze: IFRS
raar in het bedrag dat voort bedrag dat voortvloeit uit verzekeringscontracten. [Zie: types 4 Informatieverschaffing
vloeit uit verzekeringscon verzekeringscontracten [member]
tracten [member]

Herverzekeringsactiva

Restitutierechten,
gewaar Het bedrag aan rechten van de entiteit op de restitutie door een informatieverschaffing:
deerd tegen reële waarde
andere partij van een deel van of alle vereiste uitgaven voor de 19 140 b
afwikkeling van een brutoverplichting uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten, opgenomen als een afzonderlijk actief
en gewaardeerd tegen reële waarde. [Zie: gewaardeerd tegen
reële waarde [member]]

Het bedrag aan uitgestelde debetrekeningen in verband met informatieverschaffing:
prijsregulering die rechtstreeks verband houden met een groep 14 25
activa die wordt afgestoten. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in
verband met prijsregulering; groepen activa die worden afge
stoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
[member];

Het bedrag aan uitgestelde debetrekeningen in verband met informatieverschaffing: IFRS
prijsregulering en de daarmee verband houdende uitgestelde 14 24, informatieverschaf
belastingvordering. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in ver fing: IFRS 14 B11 a
band met prijsregulering; Uitgestelde belastingvordering die is
gekoppeld aan uitgestelde rekeningen in verband met prijsregu
lering]

Documentatielabel

NL

Uitgestelde debetrekeningen
in verband met prijsregule
ring die rechtstreeks verband
houden met een groep ac
tiva die wordt afgestoten

Uitgestelde debetrekeningen
in verband met prijsregule
ring en daarmee verband
houdende uitgestelde belas
tingvordering [abstract]

Uitgestelde debetrekeningen
in verband met prijsregule
ring en daarmee verband
houdende uitgestelde belas
tingvordering

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAndRe
latedDeferredTaxAsset

ifrs-full

X instant debit

Uitgestelde debetrekeningen
in verband met prijsregule
ring [abstract]

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAb
stract

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/711

ifrs-full

Prefix

RelatedPartiesMember

Elementnaam/rol URI

member

Elementtype en at
tributen
Documentatielabel

Referenties

Verbonden partijen [mem Dit lid geeft verbonden partijen aan. Verbonden partijen zijn informatieverschaffing:
personen of entiteiten die zijn verbonden met de entiteit die 24 19
ber]
haar jaarrekening opstelt (de verslaggevende entiteit). a) Een
natuurlijke persoon of een nauwe verwant van de natuurlijke
persoon is met een verslaggevende entiteit verbonden indien
deze persoon: i) zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap
over de verslaggevende entiteit uitoefent; ii) invloed van bete
kenis over de verslaggevende entiteit uitoefent; dan wel iii)
behoort tot de managers op sleutelposities in de verslagge
vende entiteit of in een moedermaatschappij van de verslagge
vende entiteit. b) Een entiteit is met een verslaggevende entiteit
verbonden indien zich één van de volgende situaties voordoet:
i) De entiteit en de verslaggevende entiteit behoren tot dezelfde
groep (dit betekent dat alle moedermaatschappijen, dochter
ondernemingen en zusterondernemingen met elkaar zijn ver
bonden). ii) Een entiteit is een geassocieerde deelneming of
joint venture van de andere entiteit (of een geassocieerde deel
neming of joint venture van een lid van een groep waartoe de
andere entiteit behoort). iii) Beide entiteiten zijn joint ventures
van eenzelfde derde partij. iv) Een entiteit is een joint venture
van een derde entiteit en de andere entiteit is een geassocieerde
deelneming van de derde entiteit. v) De entiteit is een regeling
inzake vergoedingen na uitdiensttreding ten bate van werk
nemers van ofwel de verslaggevende entiteit, ofwel een entiteit
die met de verslaggevende entiteit is verbonden. Indien de ver
slaggevende entiteit zelf een dergelijke regeling is, zijn de aan
de regeling betalende werkgevers ook met de verslaggevende
entiteit verbonden. vi) Een onder a) bedoelde natuurlijke per
soon oefent zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap uit over
de entiteit. vii) Een onder a)(i) bedoelde persoon oefent invloed
van betekenis over de entiteit uit of behoort tot de managers
op sleutelposities in de entiteit (of in een moedermaatschappij
van de entiteit). vii) De entiteit, of een lid van een groep waar
van zij deel uitmaakt, verleent met diensten van managers op
sleutelposities gelijk te stellen diensten aan de verslaggevende
entiteit of aan de moedermaatschappij van de verslaggevende
entiteit. [Zie: joint ventures [member]; managers op sleutel
posities van entiteit of moedermaatschappij [member]]

Label

IAS

L 143/712
NL
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X.XX instant

X.XX instant

X instant credit

X duration debit Verhuurlasten

X duration cre Huurinkomsten
dit

RemainingRecoveryPerio
dOfRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

RemainingReversalPerio
dOfRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

RemainingUnamortised
GainsAndLossesArisingOn
BuyingReinsurance

RentalExpense

RentalIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

Het bedrag aan inkomsten opgenomen uit hoofde van verhuur gebruikelijke werkwijze: IAS
activiteiten.
1 112 c

Het bedrag aan lasten opgenomen uit hoofde van verhuuracti gebruikelijke werkwijze: IAS
viteiten.
1 85

Resterende nog niet afge Het bedrag aan nog niet afgeschreven uitgestelde winsten (ver informatieverschaffing:
schreven winsten (verliezen) liezen) die voortvloeien uit de afsluiting van herverzekerings 4 37 b ii
die voortvloeien uit de aan contracten.
koop van herverzekering

IFRS

IFRS

IAS

NL

Resterende
terugnemings De resterende terugnemingsperiode van uitgestelde creditreke informatieverschaffing:
periode van uitgestelde cre ningen in verband met prijsregulering. [Zie: uitgestelde credit 14 33 c
ditrekeningen in verband rekeningen in verband met prijsregulering]
met prijsregulering

Resterende realisatieperiode De resterende realisatieperiode van uitgestelde debetrekeningen informatieverschaffing:
van uitgestelde debetreke in verband met prijsregulering. [Zie: uitgestelde debetrekenin 14 33 c
ningen in verband met prijs gen in verband met prijsregulering]
regulering.

Resterende afschrijvingsperi De resterende afschrijvingsperiode van individuele immateriële informatieverschaffing:
ode van immateriële activa activa die van materieel belang zijn voor de jaarrekening van 38 122 b
van materieel belang voor de entiteit. [Zie: afschrijvingskosten]
entiteit

X.XX instant

RemainingAmortisationPe
riodOfIntangibleAssetsMa
terialToEntity

Transacties met verbonden
partijen [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

RelatedPartyTransactions
Abstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/713

Label

Documentatielabel

Referenties

X instant credit

RepairsAndMaintenanceEx X duration debit Reparatie- en onderhouds Het bedrag aan uitgaven gemaakt voor de dagelijkse onder gebruikelijke werkwijze: IAS
houdskosten van activa, waartoe de kosten van arbeid, hulp 1 85
pense
uitgaven
goederen en kleine onderdelen mogen worden gerekend.

X duration cre Terugbetalingen van obli De kasuitstroom voor terugbetalingen van obligaties, notes en gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
gaties, notes en schuldpapier schuldpapier.
7 17

RentDeferredIncomeClassi
fiedAsNoncurrent

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uitgestelde huurinkomsten Het bedrag aan uitgestelde huurinkomsten die zijn geclassifi gebruikelijke werkwijze: IAS
die zijn geclassificeerd als ceerd als langlopend. [Zie: uitgestelde huurinkomsten
1 78
langlopend

Uitgestelde huurinkomsten Het bedrag aan uitgestelde huurinkomsten die zijn geclassifi gebruikelijke werkwijze: IAS
die zijn geclassificeerd als ceerd als kortlopend. [Zie: uitgestelde huurinkomsten
1 78
kortlopend

Het bedrag aan uitgestelde inkomsten dat voortvloeit uit huur gebruikelijke werkwijze: IAS
activiteit. [Zie: uitgestelde baten]
1 78

Publicatieblad van de Europese Unie

RepaymentsOfBondsNote
sAndDebentures

X instant credit

RentDeferredIncomeClassi
fiedAsCurrent

ifrs-full

Uitgestelde huurinkomsten

RentDeferredIncome

ifrs-full

NL

X instant credit

Huurinkomsten uit hoofde
van
vastgoedbeleggingen,
na aftrek van directe exploi
tatielasten [abstract]

RentalIncomeFromInvest
mentPropertyNetOfDirect
OperatingExpenseAbstract

ifrs-full

Het bedrag aan huurinkomsten die voortvloeien uit vastgoed gebruikelijke werkwijze: IAS
beleggingen, na aftrek van directe exploitatielasten uit hoofde 1 112 c
van dit vastgoed. [Zie: directe exploitatielasten uit hoofde van
vastgoedbeleggingen; huurinkomsten uit hoofde van vastgoed
beleggingen]

X duration cre Huurinkomsten uit hoofde
van
vastgoedbeleggingen,
dit
na aftrek van directe exploi
tatielasten

RentalIncomeFromInvest
mentPropertyNetOfDirect
OperatingExpense

IAS

ifrs-full

X duration cre Huurinkomsten uit hoofde Het bedrag aan huurinkomsten die voortvloeien uit vastgoed informatieverschaffing:
dit
van vastgoedbeleggingen
beleggingen opgenomen in winst of verlies. [Zie: vastgoedbe 40 75 f i
leggingen]

Elementtype en at
tributen

RentalIncomeFromInvest
mentProperty

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/714
29.5.2019

Label

Documentatielabel

Referenties

member

member

RepaymentsOfNoncurrent
Borrowings

RepaymentsOfSubordina
tedLiabilities

ReportableSegmentsMem
ber

ReportedIfInCompliance
WithRequirementOfIFRS
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Gerapporteerd indien IFRS- Dit lid geeft de informatie aan die de entiteit in de jaarrekening gebruikelijke werkwijze: IAS
vereiste in acht was ge zou hebben gerapporteerd indien zij het vereiste van een IFRS 1 20 d
nomen [member]
in acht zou hebben genomen, ingeval de entiteit van dit ver
eiste is afgeweken.

informatieverschaffing: IFRS
15 115 - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 8 23

NL

Te rapporteren segmenten Dit lid geeft operationele segmenten aan waarvoor IFRS 8 de
[member]
verschaffing van informatie vereist. De entiteit moet afzonder
lijke informatie rapporteren over een operationeel segment dat
aan een van de volgende kwantitatieve drempels voldoet: a)
zijn gerapporteerde opbrengsten, zowel uit verkopen aan ex
terne cliënten als uit verkopen of overdrachten tussen segmen
ten, bedragen ten minste 10 procent van de gezamenlijke op
brengsten, intern en extern, van alle operationele segmenten; b)
het absolute bedrag van zijn gerapporteerde winst of verlies
bedraagt ten minste 10 procent van het hoogste absolute be
drag van i) de gezamenlijke gerapporteerde winst van alle ope
rationele segmenten die geen verlies hebben gerapporteerd, en
ii) het gezamenlijke gerapporteerde verlies van alle operationele
segmenten die een verlies hebben gerapporteerd; of c) zijn
activa bedragen ten minste 10 procent van de gezamenlijke
activa van alle operationele segmenten. Daarnaast kunnen ope
rationele segmenten die aan geen van de kwantitatieve drem
pels voldoen, als een te rapporteren segment worden aange
merkt en afzonderlijk worden vermeld indien het management
van mening is dat informatie over het desbetreffende segment
nuttig kan zijn voor gebruikers van jaarrekeningen. [Zie: ope
rationele segmenten [member]]

X duration cre Terugbetalingen van achter De kasuitstroom voor terugbetalingen van achtergestelde ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
gestelde verplichtingen
plichtingen. [Zie: achtergestelde verplichtingen]
7 17

X duration cre Terugbetalingen van lang De kasuitstroom voor terugbetalingen van langlopende lenin gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
lopende leningen
gen. [Zie: leningen]
7 17

X duration cre Terugbetalingen van kortlo De kasuitstroom voor terugbetalingen van kortlopende lenin gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
pende leningen
gen. [Zie: kortlopende leningen]
7 17

RepaymentsOfCurrentBor
rowings

ifrs-full

X duration cre Terugbetalingen van lenin De kasuitstroom voor de afwikkeling van leningen, geclassifi voorbeeld: IAS 7 17 d
gen, geclassificeerd als finan ceerd als financieringsactiviteiten. [Zie: leningen]
dit
cieringsactiviteiten

Elementtype en at
tributen

RepaymentsOfBorrowing
sClassifiedAsFinancingActi
vities

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/715

Referenties

ReserveForEqualisation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

ReserveOfCashFlowHedges

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78 e, informatieverschaf
fing: IFRS 9 6.5.11 - ingangs
datum 1.1.2018

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die voorbeeld: IAS 1 108, infor
middelen vertegenwoordigt om willekeurige schommelingen matieverschaffing: IFRS 4
van claimkosten rond de verwachte waarde van claims te dek IG58
ken voor sommige types verzekeringscontracten (bijvoorbeeld
hagel-, krediet-, garantie- en borgtochtverzekering), berekend
aan de hand van een formule die is gebaseerd op de ervaring
die over een aantal jaren is opgedaan.

Een component van het eigen vermogen die middelen ver voorbeeld: IAS 1 78 e, infor
tegenwoordigt om willekeurige schommelingen van claimkos matieverschaffing: IFRS 4
ten rond de verwachte waarde van claims voor sommige types IG58
verzekeringscontracten te dekken.

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die voorbeeld: IAS 1 108, infor
middelen vertegenwoordigt om zeldzame maar zeer catastro matieverschaffing: IFRS 4
fale verliezen te dekken die worden veroorzaakt door gebeur IG58
tenissen zoals schade aan nucleaire installaties of satellieten of
aardbevingsschade.

kasstroom Een component van het eigen vermogen die het geaccumu
leerde deel vertegenwoordigt van winst (verlies) uit hoofde
van een afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld dat het
een effectieve afdekking voor kasstroomafdekkingen is. [Zie:
kasstroomafdekkingen [member]]

Egalisatiereserve [member]

member

ReserveForEqualisation
Member

Reserve voor
afdekkingen

Egalisatiereserve

X instant credit

Catastrofereserve [member]

NL

member

ReserveForCatastrophe
Member

ifrs-full

IAS

Een component van het eigen vermogen die middelen ver voorbeeld: IAS 1 78 e, infor
tegenwoordigt om zeldzame maar zeer catastrofale verliezen matieverschaffing: IFRS 4
te dekken die worden veroorzaakt door gebeurtenissen zoals IG58
schade aan nucleaire installaties of satellieten of aardbevings
schade.

X instant credit

ReserveForCatastrophe

ifrs-full

Catastrofereserve

X duration debit Onderzoeks- en ontwikke Het bedrag aan uitgaven toe te rekenen aan onderzoeks- of informatieverschaffing:
lingskosten
ontwikkelingsactiviteiten, opgenomen in winst of verlies.
38 126

Het bedrag aan instrumenten die zijn verkocht met de bedoe gebruikelijke werkwijze: IAS
ling deze terug te kopen in het kader van terugkoopovereen 1 55
komsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde
van geleende effecten.

Documentatielabel

ResearchAndDevelopmen
tExpense

Terugkoopovereenkomsten
en zekerheden in de vorm
van contanten uit hoofde
van geleende effecten

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

RepurchaseAgreement
sAndCashCollateralOnSe
curitiesLent

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/716
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Reserve voor de verandering
in de reële waarde van fi
nanciële verplichtingen, toe
te rekenen aan de verande
ring van het aan de ver
plichtingen verbonden kre
dietrisico
Reserve voor de verandering
in de reële waarde van fi
nanciële verplichtingen, toe
te rekenen aan de verande
ring in het aan de verplich
tingen verbonden krediet
risico

X instant credit

member

ReserveOfChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCre
ditRiskOfLiability

ReserveOfChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCre
ditRiskOfLiabilityMember

ReserveOfChangeInValue
OfForeignCurrencyBasis
Spreads

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Reserve voor de waardever Een component van het eigen vermogen die de geaccumu
andering van valutabasis leerde waardeverandering van valutabasisspreads van financiële
spreads
instrumenten vertegenwoordigt wanneer deze van de aanwij
zing van deze financiële instrumenten als afdekkingsinstrumen
ten worden uitgesloten.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78 e - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 9 6.5.16 - ingangs
datum 1.1.2018

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die voorbeeld: IAS 1 108 - in
de geaccumuleerde verandering vertegenwoordigt in de reële gangsdatum 1.1.2018
waarde van financiële verplichtingen, toe te rekenen aan de
verandering van het aan de verplichtingen verbonden krediet
risico. [Zie: kredietrisico [member]; financiële verplichtingen]

Een component van het eigen vermogen die de geaccumu gebruikelijke werkwijze: IAS
leerde verandering vertegenwoordigt in de reële waarde van 1 78 e - ingangsdatum
financiële verplichtingen, toe te rekenen aan de verandering 1.1.2018
van het aan de verplichtingen verbonden kredietrisico. [Zie:
kredietrisico [member]; financiële verplichtingen]

voorbeeld: IAS 1 108, infor
matieverschaffing: IFRS 9
6.5.11
ingangsdatum
1.1.2018

NL

X instant credit

Reserve voor kasstroom Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die
het geaccumuleerde deel vertegenwoordigt van winst (verlies)
afdekkingen [member]
uit hoofde van een afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld
dat het een effectieve afdekking voor kasstroomafdekkingen is.
[Zie: kasstroomafdekkingen [member]]

member

ReserveOfCashFlowHedge
sMember

ifrs-full

Referenties

Een component van het eigen vermogen die de reserve ver informatieverschaffing: IFRS
tegenwoordigt voor kasstroomafdekkingen met betrekking tot 7 24B b iii - ingangsdatum
afdekkingsrelaties waarvoor niet langer hedge accounting 1.1.2018
wordt toegepast. [Zie: reserve voor kasstroomafdekkingen]

Reserve voor kasstroom
afdekkingen, afdekkingsrela
ties waarvoor niet langer
hedge accounting wordt toe
gepast

X instant credit

ReserveOfCashFlowHedge
sHedgingRelationships
ForWhichHedgeAccountin
gIsNoLongerApplied

ifrs-full

Documentatielabel

Reserve voor kasstroom Een component van het eigen vermogen die de reserve voor informatieverschaffing: IFRS
afdekkingen, doorlopende kasstroomafdekkingen met betrekking tot doorlopende afdek 7 24B b ii - ingangsdatum
afdekkingen
kingen vertegenwoordigt. [Zie: reserve voor kasstroomafdek 1.1.2018
kingen]

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

ReserveOfCashFlowHedge
sContinuingHedges

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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ReserveOfChangeInValue
OfForeignCurrencyBasis
SpreadsMember

ReserveOfChangeInValue
OfForwardElementsOfFor
wardContracts

ReserveOfChangeInValue
OfForwardElementsOfFor
wardContractsMember

ReserveOfChangeInValue
OfTimeValueOfOptions

ReserveOfChangeInValue
OfTimeValueOfOptions
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Documentatielabel

member

Reserve voor de waardever Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die
andering van de tijdswaarde de geaccumuleerde waardeverandering van de tijdswaarde van
van opties [member]
opties vertegenwoordigt bij splitsing van de intrinsieke waarde
en tijdswaarde van een optiecontract en bij aanwijzing van
enkel de veranderingen in de intrinsieke waarde als afdekkings
instrument.

Reserve voor de waardever Een component van het eigen vermogen die de geaccumu
andering van de tijdswaarde leerde waardeverandering van de tijdswaarde van opties ver
van opties
tegenwoordigt bij splitsing van de intrinsieke waarde en tijds
waarde van een optiecontract en bij aanwijzing van enkel de
veranderingen in de intrinsieke waarde als afdekkingsinstru
ment.

voorbeeld: IAS 1 108 - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IFRS 9
6.5.15
ingangsdatum
1.1.2018

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78 e - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 9 6.5.15 - ingangs
datum 1.1.2018

voorbeeld: IAS 1 108 - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IFRS 9
6.5.16
ingangsdatum
1.1.2018

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die
de geaccumuleerde waardeverandering van de termijnelemen
ten van termijncontracten vertegenwoordigt bij splitsing van
het termijnelement en het contante element van een termijn
contract en bij aanwijzing van enkel de veranderingen in het
contante element als afdekkingsinstrument.

X instant credit

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78 e - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 9 6.5.2016 - in
gangsdatum 1.1.2018

voorbeeld: IAS 1 108 - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IFRS 9
6.5.16
ingangsdatum
1.1.2018

Referenties

Een component van het eigen vermogen die de geaccumu
leerde waardeverandering van de termijnelementen van ter
mijncontracten vertegenwoordigt bij splitsing van het termijn
element en het contante element van een termijncontract en bij
aanwijzing van enkel de veranderingen in het contante element
als afdekkingsinstrument.

Reserve voor de waardever
andering van de termijnele
menten van termijncontrac
ten [member]

Reserve voor de waardever
andering van de termijnele
menten van termijncontrac
ten

Reserve voor de waardever Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die
andering van valutabasis de geaccumuleerde waardeverandering van valutabasisspreads
spreads [member]
van financiële instrumenten vertegenwoordigt wanneer deze
van de aanwijzing van deze financiële instrumenten als afdek
kingsinstrumenten worden uitgesloten.

Label

NL

member

X instant credit

member

Elementtype en at
tributen

L 143/718
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Reserve
voor
eigenver Dit lid geeft een eigenvermogenscomponent aan die als eigen gebruikelijke werkwijze: IAS
mogenscomponenten van vermogen geclassificeerde componenten van converteerbare in 1 108
converteerbare instrumenten strumenten vertegenwoordigt.
[member]

member

ReserveOfEquityCompo
nentOfConvertibleInstru
mentsMember

ifrs-full

Reserve
voor
eigenver Een component van het eigen vermogen die als eigen ver gebruikelijke werkwijze: IAS
mogenscomponenten van mogen geclassificeerde componenten van converteerbare in 1 55
converteerbare instrumenten strumenten vertegenwoordigt.

ReserveOfEquityCompo
nentOfConvertibleInstru
ments

ifrs-full

voorbeeld: IAS 1 108, infor
matieverschaffing: IFRS 4
IG22 f, informatieverschaf
fing: IFRS 4 34 b

voorbeeld: IAS 1 78 e, infor
matieverschaffing: IFRS 4
IG22 f, informatieverschaf
fing: IFRS 4 34 b

Referenties

NL

X instant credit

Reserve voor discretionaire Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die
winstdelingselementen
resulteert uit discretionairewinstdelingselementen. Discretionai
[member]
rewinstdelingselementen zijn een contractueel recht om, in
aanvulling op gegarandeerde voordelen, aanvullende voordelen
te ontvangen: a) die waarschijnlijk een belangrijk gedeelte van
de totale contractuele voordelen uitmaken; b) waarvan de
hoogte of het tijdstip contractueel door de emittent wordt
bepaald; en c) die contractueel gebaseerd zijn op: i) de presta
ties van een bepaalde pool van contracten of een bepaald type
contract; ii) gerealiseerde en/of ongerealiseerde beleggings
opbrengsten van een bepaalde pool van door de emittent ge
houden activa; of iii) de winst of het verlies van de vennoot
schap, het fonds of een andere entiteit die het contract uitgeeft.

ReserveOfDiscretionaryPar member
ticipationFeaturesMember

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Reserve voor discretionaire- Een component van het eigen vermogen die resulteert uit dis
cretionairewinstdelingselementen. Discretionairewinstdelingsele
winstdelingselementen
menten zijn een contractueel recht om, in aanvulling op gega
randeerde voordelen, aanvullende voordelen te ontvangen: a)
die waarschijnlijk een belangrijk gedeelte van de totale con
tractuele voordelen uitmaken; b) waarvan de hoogte of het
tijdstip contractueel door de emittent wordt bepaald; en c)
die contractueel gebaseerd zijn op: i) de prestaties van een
bepaalde pool van contracten of een bepaald type contract;
ii) gerealiseerde en/of ongerealiseerde beleggingsopbrengsten
van een bepaalde pool van door de emittent gehouden activa;
of iii) de winst of het verlies van de vennootschap, het fonds of
een andere entiteit die het contract uitgeeft.

Elementtype en at
tributen

ReserveOfDiscretionaryPar X instant credit
ticipationFeatures

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/719

Reserve voor wisselkoersver Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die voorbeeld: IAS 1 108, infor
schillen uit omrekening geaccumuleerde wisselkoersverschillen vertegenwoordigt uit de matieverschaffing: IAS 21
[member]
omrekening van de jaarrekening van buitenlandse bedrijfsacti 52 b
viteiten, opgenomen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

member

X instant credit

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslationMem
ber

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEquity
Instruments

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEquity
InstrumentsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Reserve voor winsten en
verliezen uit hoofde van be
leggingen
in
eigenver
mogensinstrumenten [mem
ber]

Reserve voor winsten en
verliezen uit hoofde van be
leggingen
in
eigenver
mogensinstrumenten

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die voorbeeld: IAS 1 108 - in
geaccumuleerde winsten en verliezen vertegenwoordigt uit gangsdatum 1.1.2018
hoofde van beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die
door de entiteit zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat.

Een component van het eigen vermogen die geaccumuleerde gebruikelijke werkwijze: IAS
winsten en verliezen vertegenwoordigt uit hoofde van beleg 1 78 e - ingangsdatum
gingen in eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn 1.1.2018
aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat.

Een component van het eigen vermogen die de reserve ver informatieverschaffing: IFRS
tegenwoordigt voor wisselkoersverschillen uit omrekening met 7 24B b iii - ingangsdatum
betrekking tot afdekkingsrelaties waarvoor niet langer hedge 1.1.2018
accounting wordt toegepast. [Zie: reserve voor wisselkoersver
schillen uit omrekening]

NL

member

Reserve voor wisselkoersver
schillen uit omrekening, af
dekkingsrelaties
waarvoor
niet langer hedge accounting
wordt toegepast

ReserveOfExchangeDiffe
X instant credit
rencesOnTranslationHed
gingRelationshipsForW
hichHedgeAccountingIsNo
LongerApplied

ifrs-full

Reserve voor wisselkoersver Een component van het eigen vermogen die de reserve voor informatieverschaffing: IFRS
schillen uit omrekening, wisselkoersverschillen uit omrekening met betrekking tot door 7 24B b ii - ingangsdatum
doorlopende afdekkingen
lopende afdekkingen vertegenwoordigt. [Zie: reserve voor wis 1.1.2018
selkoersverschillen uit omrekening]

X instant credit

IAS

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslationConti
nuingHedges

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Reserve voor wisselkoersver Een component van het eigen vermogen die wisselkoersver informatieverschaffing:
schillen uit omrekening
schillen vertegenwoordigt uit de omrekening van de jaarreke 21 52 b
ning van buitenlandse bedrijfsactiviteiten, opgenomen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat en geaccumuleerd
in eigen vermogen. [Zie: overige onderdelen van het totaalre
sultaat]

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslation

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/720
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

X instant credit

ReserveOfGainsAndLosse
sOnRemeasuringAvailable
forsaleFinancialAssets

ReserveOfGainsAndLosse member
sOnRemeasuringAvailable
forsaleFinancialAssetsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

Reserve voor winsten en
verliezen uit hoofde van de
herwaardering van voor ver
koop beschikbare financiële
activa [member]

Reserve voor winsten en
verliezen uit hoofde van de
herwaardering van voor ver
koop beschikbare financiële
activa

Reserve voor winsten en
verliezen uit hoofde van af
dekkingsinstrumenten
die
beleggingen in eigenver
mogensinstrumenten afdek
ken [member]

member

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosse
sOnHedgingInstruments
ThatHedgeInvestmentsInE
quityInstrumentsMember

ReserveOfGainsAndLosse
sOnHedgingInstruments
ThatHedgeInvestmentsInE
quityInstruments

ifrs-full

Reserve voor winsten en
verliezen uit hoofde van fi
nanciële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in de overige onder
delen van het totaalresultaat
[member]
Reserve voor winsten en
verliezen uit hoofde van af
dekkingsinstrumenten
die
beleggingen in eigenver
mogensinstrumenten afdek
ken

member

ReserveOfGainsAndLosse
sOnFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meMember

ifrs-full

Reserve voor winsten en
verliezen uit hoofde van fi
nanciële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met ver
werking van waardeverande
ringen in de overige onder
delen van het totaalresultaat.

Label

Referenties

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die voorbeeld: IAS 1 108 - ver
geaccumuleerde winsten en verliezen uit hoofde van de her valdatum 1.1.2018
waardering van voor verkoop beschikbare financiële activa ver
tegenwoordigt. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële acti
va]

Een component van het eigen vermogen die geaccumuleerde gebruikelijke werkwijze: IAS
winsten en verliezen uit hoofde van de herwaardering van voor 1 78 e - vervaldatum
verkoop beschikbare financiële activa vertegenwoordigt. [Zie: 1.1.2018
voor verkoop beschikbare financiële activa]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die voorbeeld: IAS 1 108 - in
de geaccumuleerde winsten en verliezen vertegenwoordigt uit gangsdatum 1.1.2018
hoofde van afdekkingsinstrumenten die beleggingen in eigen
vermogensinstrumenten afdekken die door de entiteit zijn aan
gewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat.

Een component van het eigen vermogen die de geaccumu gebruikelijke werkwijze: IAS
leerde winsten en verliezen vertegenwoordigt uit hoofde van 1 78 e - ingangsdatum
afdekkingsinstrumenten die beleggingen in eigenvermogens 1.1.2018
instrumenten afdekken die door de entiteit zijn aangewezen
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat.

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die voorbeeld: IAS 1 108 - in
de geaccumuleerde winsten en verliezen vertegenwoordigt uit gangsdatum 1.1.2018
hoofde van financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de overige onder
delen van het totaalresultaat. [Zie: financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat; overige onder
delen van het totaalresultaat]

Een component van het eigen vermogen die de reserve van gebruikelijke werkwijze: IAS
winsten en verliezen vertegenwoordigt uit hoofde van financi 1 78 e - ingangsdatum
ële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 1.1.2018
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de overige onder
delen van het totaalresultaat; overige onderdelen van het to
taalresultaat]

Documentatielabel

NL

X instant credit

X instant credit

Elementtype en at
tributen

ReserveOfGainsAndLosse
sOnFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/721

ResidualValueRiskMember

ifrs-full

member

axis

ReservesWithinEquityAxis

ifrs-full

Restwaarderisico [member]

Dit lid geeft een component van het overige prijsrisico aan die voorbeeld: IFRS 7 IG32,
het type risico vertegenwoordigt dat de reële waarde of toe voorbeeld: IFRS 7 40 a
komstige kasstromen van een financieel instrument zullen
schommelen als gevolg van veranderingen in restwaarden. [Zie:
financiële instrumenten, klasse [member]]

Reserves binnen het eigen De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 1
vermogen [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 79 b
tabel vervolledigen.

Reserve voor op aandelen Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die voorbeeld: IAS 1 108
gebaseerde
betalingen resulteert uit op aandelen gebaseerde betalingen.
[member]

member

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPay
mentsMember

ReserveOfSharebasedPay
ments

ifrs-full

Reserve voor herwaarderin Een component van het eigen vermogen die de geaccumu gebruikelijke werkwijze: IAS
gen van toegezegdpensioen leerde herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen ver 1 78 e
regelingen
tegenwoordigt. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

Reserve voor de overlap Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die gebruikelijke werkwijze: IFRS
pingsbenadering [member]
de geaccumuleerde aanpassingen in het kader van de overlap 4 35D b - ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9
pingsbenadering vertegenwoordigt.

Reserve voor op aandelen Een component van het eigen vermogen die resulteert uit op gebruikelijke werkwijze: IAS
gebaseerde betalingen
aandelen gebaseerde betalingen.
1 78 e

ReserveOfRemeasure
mentsOfDefinedBenefit
PlansMember

ifrs-full

X instant credit

Referenties

X instant credit

ReserveOfRemeasure
mentsOfDefinedBenefit
Plans

ifrs-full

member

Documentatielabel

Reserve voor de overlap Een component van het eigen vermogen die de geaccumu gebruikelijke werkwijze: IFRS
leerde aanpassingen in het kader van de overlappingsbenade 4 35D b - ingangsdatum bij
pingsbenadering
ring vertegenwoordigen.
eerste toepassing van IFRS 9

Label

Reserve voor herwaarderin Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die voorbeeld: IAS 1 108
gen van toegezegdpensioen resulteert uit herwaarderingen van toegezegdpensioenregelin
regelingen [member]
gen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat, na belas
tingen, winsten (verliezen) uit hoofde van herwaarderingen van
toegezegdpensioenregelingen]

ReserveOfOverlayAppro
achMember

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

NL

member

ReserveOfOverlayAppro
ach

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/722
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

Documentatielabel

Voorwaardelijke verplichting Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting voor reorganisatie voorbeeld: IAS 37 88
voor reorganisatie [member] aan, zoals de verkoop of beëindiging van een bedrijfsactiviteit;
de sluiting van bedrijfslocaties in een land of regio of de over
plaatsing van bedrijfsactiviteiten naar een ander land of een
andere regio; wijzigingen in de managementstructuur; en fun
damentele reorganisaties die een materieel effect hebben op de
aard en focus van de activiteiten van de entiteit. [Zie: voor
waardelijke verplichtingen [member]]

member

ifrs-full

RestructuringContingentLi
abilityMember

Restricties inzake de rea Het bedrag aan restricties inzake de realiseerbaarheid van vast informatieverschaffing:
liseerbaarheid van vastgoed goedbeleggingen of de overmaking van inkomsten en opbreng 40 75 g
beleggingen of de overma sten bij vervreemding. [Zie: vastgoedbeleggingen]
king van baten en opbreng
sten bij de vervreemding
van vastgoedbeleggingen

RestrictionsOnRealisability X instant
OfInvestmentPropertyOr
RemittanceOfIncomeAnd
ProceedsOfDisposalOfIn
vestmentProperty

ifrs-full

IAS

NL

Beschrijving van restricties De beschrijving van restricties inzake de toegang tot de activa informatieverschaffing: IFRIC
inzake de toegang tot activa in ontmantelings-, herstel- en milieusaneringsfondsen.
5 11
in fondsen

Aan restricties onderhevige Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten waarvan het gebruikelijke werkwijze: IAS
geldmiddelen en kasequiva gebruik of de opname onderhevig is aan restricties. [Zie: geld 1 55
lenten
middelen en kasequivalenten]

RestrictionsOnAccessToAs text
setsInFunds

X instant debit

ifrs-full

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 20 d, informatieverschaf
fing: IAS 1 106 b, informatie
verschaffing: IAS 8 28 f i, in
formatieverschaffing: IAS 8
29 c i, informatieverschaffing:
IAS 8 49 b i

Referenties

RestrictedCashAndCashE
quivalents

Momenteel vermeld [mem Dit lid geeft de informatie aan die momenteel wordt vermeld
in de jaarrekening. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
ber]
waarde voor de assen „Retroactieve toepassing en retroactieve
aanpassing” en „Afwijking van IFRS-vereiste” indien er geen
ander lid wordt gebruikt.

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

RestatedMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/723

Reorganisatievoorziening
[abstract]

Reorganisatievoorziening
[member]

RestructuringProvisionAb
stract

RestructuringProvision
Member

RetainedEarnings

RetainedEarningsMember

RetentionForContractsIn
Progress

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

member

Een component van het eigen vermogen die de cumulatieve voorbeeld: IAS 1 78 e, voor
niet-uitgekeerde opbrengsten of tekorten van de entiteit ver beeld: IAS 1 IG6
tegenwoordigt.

Dit lid geeft een voorziening voor een reorganisatie aan, zoals voorbeeld: IAS 37 70
de verkoop of beëindiging van een bedrijfsactiviteit; de sluiting
van bedrijfslocaties in een land of regio of de overplaatsing van
bedrijfsactiviteiten naar een ander land of een andere regio;
wijzigingen in de managementstructuur; en fundamentele re
organisaties die een materieel effect hebben op de aard en
focus van de activiteiten van de entiteit. [Zie: andere voorzie
ningen [member]]

Ingehouden bedragen voor Het bedrag aan facturen naar rato van de voortgang van het informatieverschaffing: IAS
werk voor onderhanden projecten in opdracht van derden die 11 40 c - vervaldatum
onderhanden projecten
pas worden betaald als bepaalde contractuele voorwaarden 1.1.2018
voor de betaling van deze bedragen zijn vervuld of nadat
tekortkomingen zijn opgelost. [Zie: facturering naar rato van
de voortgang van het werk]

Ingehouden winsten [mem Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die informatieverschaffing: IAS 1
de cumulatieve niet-uitgekeerde opbrengsten of tekorten van 106, voorbeeld: IAS 1 108
ber]
een entiteit vertegenwoordigt.

Ingehouden winsten

Referenties

Het bedrag van de voorziening voor een reorganisatie, zoals de voorbeeld: IAS 37 70
verkoop of beëindiging van een bedrijfsactiviteit; de sluiting
van bedrijfslocaties in een land of regio of de overplaatsing
van bedrijfsactiviteiten naar een ander land of een andere regio;
wijzigingen in de managementstructuur; en fundamentele re
organisaties die een materieel effect hebben op de aard en
focus van de activiteiten van de entiteit. [Zie: andere voorzie
ningen]

Documentatielabel

NL

X instant credit

member

Reorganisatievoorziening

ifrs-full

X instant credit

RestructuringProvision

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/724
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RetirementsIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

RetirementsPropertyPlan
tAndEquipment

RetrospectiveApplicatio
nAndRetrospectiveRestate
mentAxis

ReturnOnPlanAssetsNetDe X duration debit Rendement op fondsbeleg
finedBenefitLiabilityAsset
gingen,
nettoverplichting
(actief) uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten

ReturnOnReimbursement
Rights

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan betalingen dat is ingehouden door de entiteit, gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78
in afwachting van de vervulling van een voorwaarde.

Documentatielabel

op

restitutie De stijging (daling) van restitutierechten resulterend uit het informatieverschaffing:
rendement op deze rechten. [Zie: restitutierechten, gewaardeerd 19 141 c i
tegen reële waarde]

IAS

IAS

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Rendement
rechten

De daling (stijging) van de nettoverplichting (actief) uit hoofde informatieverschaffing:
van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit het rende 19 141 c i
ment op fondsbeleggingen. Het rendement op fondsbeleggin
gen verwijst naar rente, dividenden en andere opbrengsten die
van de fondsbeleggingen afkomstig zijn, samen met de gerea
liseerde en niet-gerealiseerde winsten of verliezen op de fonds
beleggingen, verminderd met enige beheerskosten van de
fondsbeleggingen en eventuele belastingen die door het fonds
zelf zijn verschuldigd en die geen belastingen zijn die zijn
opgenomen in de actuariële veronderstellingen gehanteerd bij
de waardering van de contante waarde van de brutoverplich
ting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. [Zie: fonds
beleggingen [member]; nettoverplichting uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten (actief); actuariële veronderstellingen
[member]]

Retroactieve toepassing en De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 1
retroactieve
aanpassing of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 106 b,
informatieverschaf
[axis]
tabel vervolledigen.
fing: IAS 8 28 f i, informatie
verschaffing: IAS 8 29 c i,
informatieverschaffing: IAS 8
49 b i

NL

axis

X duration cre Buitengebruikstelling, mate De daling van materiële vaste activa die resulteert uit buiten gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
riële vaste activa
gebruikstelling. [Zie: materiële vaste activa]
16 73 e

X duration cre Buitengebruikstelling, andere De daling van andere immateriële activa dan goodwill die re gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
immateriële
activa
dan sulteert uit buitengebruikstelling. [Zie: andere immateriële ac 38 118 e
goodwill
tiva dan goodwill]

X duration cre Buitengebruikstelling, imma De daling van immateriële activa en goodwill die resulteert uit gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
teriële activa en goodwill
buitengebruikstelling. [Zie: immateriële activa en goodwill]
38 118 e

RetirementsIntangibleAs
setsAndGoodwill

Ingehouden betalingen

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

RetentionPayables

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/725

RevaluationOfIntangibleAs
setsAbstract

RevaluationSurplus

RevaluationSurplusMember member

Revenue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

IAS

Herwaarderingsreserves
[member]

Herwaarderingsreserves

De baten die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering van
een entiteit. Baten zijn tijdens de verslagperiode toegenomen
economische voordelen in de vorm van een instroom van
nieuwe activa of de versterking van bestaande activa, dan wel
afgenomen verplichtingen, resulterend in de stijging van het
eigen vermogen, zonder de stijgingen die verband houden
met bijdragen van deelhebbers in het eigen vermogen.

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die
de geaccumuleerde herwaarderingsreserves vertegenwoordigt
uit hoofde van de herwaardering van activa opgenomen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS 1
82 e, voorbeeld: IAS 1 103,
voorbeeld: IAS 1 102, infor
matieverschaffing: IAS 18
35 b - vervaldatum 1.1.2018,
informatieverschaffing: IFRS
12 B12 b v, voorbeeld: IFRS
12 B10 b, informatieverschaf
fing: IFRS 8 28 a, informatie
verschaffing: IFRS 8 23 a, in
formatieverschaffing: IFRS 8
32,
informatieverschaffing:
IFRS 8 33 a, informatiever
schaffing: IFRS 8 34

voorbeeld: IAS 1 108, infor
matieverschaffing: IAS 16 39,
informatieverschaffing: IFRS
1 IG10

Een component van het eigen vermogen die de geaccumu informatieverschaffing: IAS
leerde herwaarderingsreserves vertegenwoordigt uit hoofde 16 39, informatieverschaf
van de herwaardering van activa opgenomen in de overige fing: IAS 38 85
onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen
van het totaalresultaat]

NL

X duration cre Opbrengsten
dit

X instant credit

Herwaardering van immate
riële activa [abstract]

X duration debit Herwaarderingsstijging (-da De stijging (daling) van materiële vaste activa, resulterend uit informatieverschaffing: IAS
ling) van materiële vaste ac herwaarderingen tegen reële waarde. [Zie: materiële vaste acti 16 73 e iv, informatiever
tiva
va; herwaarderingsreserves]
schaffing: IAS 16 77 f

RevaluationIncreaseDecrea
sePropertyPlantAndEquip
ment

ifrs-full

Label

X duration debit Herwaarderingsstijging (-da De stijging (daling) van andere immateriële activa dan goodwill, informatieverschaffing:
ling) van andere immateriële resulterend uit herwaarderingen tegen reële waarde. [Zie: an 38 118 e iii
activa dan goodwill
dere immateriële activa dan goodwill; herwaarderingsreserves]

Elementtype en at
tributen

RevaluationIncreaseDecrea
seIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/726
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

RevenueArisingFromEx
changesOfGoodsOrService
sAbstract

RevenueArisingFromEx
X duration cre Opbrengsten die voort Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit de ruil van informatieverschaffing: IAS
changesOfGoodsOrService dit
vloeien uit de ruil van goe goederen of diensten met betrekking tot onderhanden projec 18 35 c - vervaldatum
1.1.2018
sConstructionContracts
deren of diensten, onder ten in opdracht van derden. [Zie: opbrengsten]
handen projecten in op
dracht van derden [abstract]

RevenueArisingFromEx
changesOfGoodsOrSer
vicesDividends

RevenueArisingFromEx
X duration cre Baten die voortvloeien uit Het bedrag aan baten die voortvloeien uit de ruil van goederen informatieverschaffing: IAS
de ruil van goederen of of diensten met betrekking tot rente.
18 35 c - vervaldatum
changesOfGoodsOrService dit
sInterest
diensten, rente
1.1.2018

RevenueArisingFromEx
X duration cre Opbrengsten die voort
changesOfGoodsOrService dit
vloeien uit de ruil van goe
deren of diensten, andere
sOtherRevenue
opbrengsten

RevenueArisingFromEx
changesOfGoodsOrSer
vicesRenderingOfServices

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Opbrengsten die voort Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit de ruil van informatieverschaffing: IAS
vloeien uit de ruil van goe goederen of diensten met betrekking tot de verlening van dien 18 35 c - vervaldatum
dit
deren of diensten, verlening sten. [Zie: opbrengsten]
1.1.2018
van diensten

Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit de ruil van informatieverschaffing: IAS
goederen of diensten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt 18 35 c - vervaldatum
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: opbreng 1.1.2018
sten]

NL

X duration cre Baten die voortvloeien uit Het bedrag aan baten die voortvloeien uit de ruil van goederen informatieverschaffing: IAS
dit
de ruil van goederen of of diensten met betrekking tot dividenden.
18 35 c - vervaldatum
diensten, dividenden
1.1.2018

Opbrengsten die voort
vloeien uit de ruil van goe
deren of diensten [abstract]

X duration cre Opbrengsten en andere ex Het samengevoegde bedrag van de opbrengsten en andere ex gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
ploitatiebaten
ploitatiebaten van de entiteit. [Zie: opbrengsten]
1 85

RevenueArisingFromEx
X duration cre Opbrengsten die voort Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit de ruil van informatieverschaffing: IAS
vloeien uit de ruil van goe goederen of diensten. [Zie: opbrengsten]
18 35 c - vervaldatum
changesOfGoodsOrServices dit
deren of diensten
1.1.2018

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

RevenueAndOperatingIn
come

Opbrengsten [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

RevenueAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/727

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c, informatieverschaf
fing: IFRIC 15 20 b - verval
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing: IAS 11 39 a vervaldatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IAS 18
35 b - vervaldatum 1.1.2018

informatieverschaffing: IFRS
15 113 a - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 15 114 - ingangs
datum 1.1.2018

RevenueFromConstruction X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit onderhanden
dit
onderhanden projecten in projecten in opdracht van derden. Onderhanden projecten in
Contracts
opdracht van derden
opdracht van derden zijn specifiek onderhandelde overeenkom
sten voor de constructie van een actief of een combinatie van
activa die qua ontwerp, technologie, functie of uiteindelijk doel
of gebruik nauw met elkaar samenhangen of onderling afhan
kelijk zijn. [Zie: opbrengsten]

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag aan opbrengsten uit hoofde van contracten met
dit
contracten met klanten
klanten. Een klant is een partij die met een entiteit een contract
heeft gesloten om goederen of diensten die een output zijn van
de normale bedrijfsvoering, van de entiteit te verkrijgen in ruil
voor een vergoeding. [Zie: opbrengsten]

RevenueFromContracts
WithCustomers

RevenueFromDividends

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Dividendinkomsten
dit

Het bedrag aan dividenden die zijn opgenomen als baten. Di gebruikelijke werkwijze: IAS
videnden zijn uitkeringen van winsten aan eigenaars naar rato 1 112 c, informatieverschaf
van hun participaties in een specifieke vermogensklasse.
fing: IAS 18 35 b v - verval
datum 1.1.2018

IFRS

RevenueDiscontinuedOpe
rations

ifrs-full

NL

X duration cre Opbrengsten, beëindigde be Het bedrag aan opbrengsten van beëindigde bedrijfsactiviteiten. informatieverschaffing:
dit
drijfsactiviteiten
[Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; opbrengsten]
5 33 b i

X duration cre Opbrengsten die voort Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit de ruil van informatieverschaffing: IAS
vloeien uit de ruil van goe goederen of diensten met betrekking tot de verkoop van goe 18 35 c - vervaldatum
dit
deren of diensten, verkoop deren. [Zie: opbrengsten]
1.1.2018
van goederen

RevenueArisingFromEx
changesOfGoodsOrSer
vicesSaleOfGoods

ifrs-full

Referenties

X duration cre Baten die voortvloeien uit Het bedrag aan baten die voortvloeien uit de ruil van goederen informatieverschaffing: IAS
dit
de ruil van goederen of of diensten met betrekking tot royalty's.
18 35 c - vervaldatum
diensten, royalty's
1.1.2018

Documentatielabel

RevenueArisingFromEx
changesOfGoodsOrSer
vicesRoyalties

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/728
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29.5.2019

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration cre Rentebaten
dit

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten uit hoofde van in vroegere informatieverschaffing: IFRS
dit
in vroegere perioden ver perioden vervulde (of gedeeltelijk vervulde) prestatieverplichtin 15 116 c - ingangsdatum
vulde (of gedeeltelijk vervul gen. [Zie: prestatieverplichtingen [member]; opbrengsten]
1.1.2018
de) prestatieverplichtingen

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van adverten lening van advertentiediensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
tiediensten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

RevenueFromInterest

RevenueFromPerformance
ObligationsSatisfiedOrPar
tiallySatisfiedInPreviousPe
riods

RevenueFromRenderingO
fAdvertisingServices

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c, informatieverschaf
fing: IAS 18 35 b iii - verval
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing: IFRS 12 B13 e,
informatieverschaffing: IFRS
8 23 c, informatieverschaf
fing: IFRS 8 28 e

RevenueFromInsurance
X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten uit hoofde van uitgegeven voorbeeld: IAS 1 85, voor
ContractsIssuedWithoutRe dit
uitgegeven verzekeringscon verzekeringscontracten, zonder enige vermindering voor aange beeld: IFRS 4 IG24 a, voor
ductionForReinsuranceHeld
tracten, zonder verminde houden herverzekering. [Zie: opbrengsten]
beeld: IFRS 4 37 b
ring voor aangehouden her
verzekering

ifrs-full

NL

Het bedrag van de baten die voortvloeien uit rente.

RevenueFromHotelOperati X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit hotelacti gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
hotelactiviteiten
viteiten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
ons
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

ifrs-full

X duration cre Baten uit hoofde van over Het bedrag aan baten die zijn opgenomen met betrekking tot gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
heidssubsidies
overheidssubsidies. [Zie: overheidssubsidies]
20 39 b

Elementtype en at
tributen

RevenueFromGovernment
Grants

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/729

Label

Documentatielabel

Referenties

RevenueFromRenderingOf
GamingServices

RevenueFromRenderingOf
InformationTechnology
ConsultingServices

RevenueFromRenderingOf
InformationTechnology
MaintenanceAndSupport
Services

RevenueFromRenderingOf X duration cre Opbrengsten uit de ver Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
InformationTechnologySer dit
lening van IT-diensten
lening van IT-diensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
vices
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Opbrengsten uit de ver Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
lening van IT-onderhouds- lening van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrek 1 112 c, gebruikelijke werk
dit
en -ondersteuningsdiensten king tot IT. [Zie: opbrengsten]
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit de ver Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
lening van IT-consultancy lening van consultancydiensten met betrekking tot IT. [Zie: 1 112 c, gebruikelijke werk
dit
diensten
opbrengsten]
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

NL

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van Kansspel lening van kansspeldiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
diensten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van datadien lening van datadiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
sten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

RevenueFromRenderingOf
DataServices

ifrs-full

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van cargo- en lening van cargo- en postvervoersdiensten. [Zie: opbrengsten] 1 112 c, gebruikelijke werk
postvervoersdiensten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

Elementtype en at
tributen

RevenueFromRenderingOf
CargoAndMailTransport
Services

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/730
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X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van mobiele-te lening van mobiele-telefoniediensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
lefoniediensten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver
de verlening van andere te lening van telecommunicatiediensten die de entiteit niet afzon
dit
lecommunicatiediensten
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
[Zie: opbrengsten]

RevenueFromRenderingOf
InternetAndDataService
sAbstract

RevenueFromRenderingOf
InternetServices

RevenueFromRenderingOf
LandLineTelephoneServices

RevenueFromRenderingOf
MobileTelephoneServices

RevenueFromRenderingO
fOtherTelecommunicati
onServices

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c, gebruikelijke werk
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van vaste-tele lening van vaste-telefoniediensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
foniediensten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van internet lening van internetdiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
diensten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

NL

Opbrengsten uit hoofde van
de verlening van interneten datadiensten [abstract]

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van internet- lening van internet- en datadiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
en datadiensten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

Referenties

RevenueFromRenderingOf
InternetAndDataServices

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van intercon lening van interconnectiediensten voor andere operators. [Zie: 1 112 c, gebruikelijke werk
nectiediensten
opbrengsten]
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

Elementtype en at
tributen

RevenueFromRenderingOf
InterconnectionServices

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van diensten
lening van diensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, informatieverschaf
fing: IAS 18 35 b ii - verval
datum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver voorbeeld: IAS 24 21 c
dit
de verlening van diensten, lening van diensten in het kader van transacties met verbonden
transacties met verbonden partijen. [Zie: opbrengsten; verbonden partijen [member]]
partijen

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
de verlening van telecom lening van telecommunicatiediensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
dit
municatiediensten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

RevenueFromRenderingOf
Services

RevenueFromRenderingOf
ServicesRelatedPartyTran
sactions

RevenueFromRenderingOf
TelecommunicationServi
ces

RevenueFromRenderingOf
TelecommunicationServi
cesAbstract

RevenueFromRenderingOf
TelephoneServices

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van telefonie lening van telefoniediensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
diensten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

NL

Opbrengsten uit hoofde van
de verlening van telecom
municatiediensten [abstract]

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van drukdien lening van drukdiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
sten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

Referenties

RevenueFromRenderingOf
PrintingServices

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van personen lening van personenvervoersdiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
vervoersdiensten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

Elementtype en at
tributen

RevenueFromRenderingOf
PassengerTransportServices

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/732
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RevenueFromRenderingOf
TransportServices

RevenueFromRoomOccu
pancyServices

RevenueFromRoyalties

RevenueFromSaleOfAgri
culturalProduce

RevenueFromSaleOfAlco
holAndAlcoholicDrinks

RevenueFromSaleOfBooks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
Label

Documentatielabel

Referenties

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
de verkoop van boeken
van boeken. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
dit
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van alcohol en van alcohol en alcoholhoudende dranken. [Zie: opbrengsten] 1 112 c, gebruikelijke werk
alcoholhoudende dranken
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van agrarische van agrarische producten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
producten
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c, informatieverschaf
fing: IAS 18 35 b iv - verval
datum 1.1.2018

NL

X duration cre Baten uit hoofde van roy Het bedrag van de baten die voortvloeien uit royalty's.
alty's
dit

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit kamerver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
kamerverblijfsdiensten
blijfsdiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verlening van vervoers lening van vervoersdiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
diensten
wijze: IAS 18 35 b ii - ver
valdatum 1.1.2018

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van voeding en van voeding en drank. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
drank
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van goud
van goud. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

RevenueFromSaleOfFood
AndBeverage

RevenueFromSaleOfGold

RevenueFromSaleOfGoods

RevenueFromSaleOfGoods X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop voorbeeld: IAS 24 21 a
RelatedPartyTransactions
dit
de verkoop van goederen, van goederen in het kader van transacties met verbonden par
transacties met verbonden tijen. [Zie: opbrengsten; verbonden partijen [member]]
partijen

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van goederen
van goederen. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, informatieverschaf
fing: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van elektriciteit van elektriciteit. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

RevenueFromSaleOfElectri
city

ifrs-full

Referenties

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van ruwe olie
van ruwe olie. [Zie: actuele ruwe olie; opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

Documentatielabel

RevenueFromSaleOfCru
deOil

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

RevenueFromSaleOfCopper X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
de verkoop van koper
van koper. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
dit
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/734
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

RevenueFromSaleOfNatu
ralGas

RevenueFromSaleOfOi
lAndGasProducts

RevenueFromSaleOfPetro
leumAndPetrochemicalPro
ducts

RevenueFromSaleOfPubli
cations

RevenueFromSaleOfSilver

RevenueFromSaleOfSugar

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
Label

Documentatielabel

Referenties

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
de verkoop van suiker
van suiker. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
dit
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van zilver
van zilver. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van publicaties van publicaties. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

NL

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
de verkoop van aardolie- en van aardolie- en petrochemische producten. [Zie: actuele aard 1 112 c, gebruikelijke werk
dit
petrochemische producten
olie- en petrochemische producten; opbrengsten]
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van olie- en gas van olie- en gasproducten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
producten
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van aardgas
van aardgas. [Zie: actueel aardgas; opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/735

RevenueMultipleSignifican X.XX duration
tUnobservableInputsLiabili
ties

RevenueRecognisedOnEx
changingConstructionSer
vicesForIntangibleAsset

ifrs-full

X duration cre Opbrengsten
opgenomen
dit
uit hoofde van de ruil van
bouwdiensten tegen een im
materieel actief

opgenomen
X duration cre Opbrengsten
dit
uit hoofde van de ruil van
bouwdiensten tegen financi
ële activa

RevenueRecognisedOnEx
changingConstructionSer
vicesForFinancialAsset

ifrs-full

Het bedrag van de opbrengsten opgenomen wanneer bouw informatieverschaffing:
diensten worden geruild tegen een immaterieel actief in het 29 6A
kader van dienstverlening uit hoofde van concessieovereen
komsten. [Zie: dienstverlening uit hoofde van concessieover
eenkomsten [member]; opbrengsten]

Het bedrag van de opbrengsten opgenomen wanneer bouw informatieverschaffing:
diensten worden geruild tegen financiële activa in het kader 29 6A
van dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten.
[Zie: dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten
[member]; opbrengsten]

SIC

SIC

IFRS

De opbrengsten van de samengevoegde entiteit alsof de over informatieverschaffing:
namedatum voor alle bedrijfscombinaties die tijdens het jaar 3 B64 q ii
plaatsvonden, het begin van de jaarlijkse verslagperiode was.
[Zie: bedrijfscombinaties [member]; opbrengsten]

X duration cre Opbrengsten van de samen
gevoegde entiteit alsof de
dit
combinatie plaatsvond aan
het begin van de periode

RevenueOfCombinedEntity

ifrs-full

IFRS

X duration cre Opbrengsten van de over Het bedrag van de opbrengsten van de overgenomen partij, informatieverschaffing:
dit
genomen partij sinds de sinds de overnamedatum, opgenomen in het geconsolideerde 3 B64 q i
overnamedatum
overzicht van het totaalresultaat. [Zie: opbrengsten]

RevenueOfAcquiree

ifrs-full

NL

Opbrengstratio, significante Een opbrengstratio gebruikt als een significante niet-waarneem voorbeeld: IFRS 13 IE63,
niet-waarneembare inputs, bare input van niveau 3 voor verplichtingen. [Zie: niveau 3 in voorbeeld: IFRS 13 93 d
verplichtingen
de reëlewaardehiërarchie [member]]

Een opbrengstratio gebruikt als een significante niet-waarneem voorbeeld: IFRS 13 IE63,
bare input van niveau 3 voor eigenvermogensinstrumenten van voorbeeld: IFRS 13 93 d
de entiteit. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit
[member]; niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

X.XX duration

Opbrengstratio, significante
niet-waarneembare inputs,
eigenvermogensinstrumen
ten van de entiteit

RevenueMultipleSignifican
tUnobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

X.XX duration

Opbrengstratio, significante Een opbrengstratio gebruikt als een significante niet-waarneem voorbeeld: IFRS 13 IE63,
niet-waarneembare inputs, bare input van niveau 3 voor activa. [Zie: niveau 3 in de voorbeeld: IFRS 13 93 d
activa
reëlewaardehiërarchie [member]]

Referenties

RevenueMultipleSignifican
tUnobservableInputsAssets

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Opbrengsten uit hoofde van Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
de verkoop van telecom van telecommunicatie-uitrusting. [Zie: opbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
municatie-uitrusting
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

Elementtype en at
tributen

RevenueFromSaleOfTele
communicationEquipment

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/736
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

ReversalOfImpairmentLoss X duration cre Terugneming van bijzon
RecognisedInOtherCom
dit
derewaardeverminderings
prehensiveIncome
verlies opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat
Terugneming van bijzon
derewaardeverminderings
verlies opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, andere im
materiële activa dan good
will
Terugneming van bijzon
derewaardeverminderings
verlies opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat,
materiële
vaste activa

ReversalOfImpairmentLoss

ReversalOfImpairmentLoss X duration
RecognisedInOtherCom
prehensiveIncomeIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

ReversalOfImpairmentLoss X duration
RecognisedInOtherCom
prehensiveIncomeProper
tyPlantAndEquipment

ReversalOfImpairmentLoss X duration cre Terugneming van bijzon Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardevermin informatieverschaffing: IAS
RecognisedInProfitOrLoss
dit
derewaardeverminderings
deringsverlies opgenomen in winst of verlies. [Zie: terugneming 36 126 b, informatieverschaf
verlies opgenomen in winst van bijzonderewaardeverminderingsverlies; winst (verlies)]
fing: IAS 36 129 b
of verlies

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardevermin informatieverschaffing:
deringsverlies opgenomen in de overige onderdelen van het 16 73 e iv
totaalresultaat voor materiële vaste activa. [Zie: terugneming
van bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat; materiële vaste ac
tiva]

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardevermin informatieverschaffing:
deringsverlies opgenomen in de overige onderdelen van het 38 118 e iii
totaalresultaat voor andere immateriële activa dan goodwill.
[Zie: terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat;
andere immateriële activa dan goodwill]

IAS

IAS

NL

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardevermin informatieverschaffing: IAS
deringsverlies opgenomen in de overige onderdelen van het 36 126 d, informatiever
totaalresultaat. [Zie: terugneming van bijzonderewaardevermin schaffing: IAS 36 129 b
deringsverlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies opge
nomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat]

X duration cre Terugneming van bijzon Het bedrag opgenomen als een stijging van de boekwaarde van informatieverschaffing: IAS
derewaardeverminderings
dit
een actief of kasstroomgenererende eenheid tot de realiseerbare 36 130 b, informatieverschaf
verlies
waarde ervan wanneer voorheen een bijzonderewaardevermin fing: IAS 36 130 d ii
deringsverlies was opgenomen. [Zie: bijzonderewaardevermin
deringsverlies]

Terugneming, voorziening De daling van de voorziening voor kredietverliezen van finan gebruikelijke werkwijze: IFRS
voor kredietverliezen van fi ciële activa, resulterend uit de terugneming van bijzondere 7 16 - vervaldatum 1.1.2018
nanciële activa
waardeverminderingen. [Zie: voorziening voor kredietverliezen
van financiële activa]

X duration

Referenties

ReversalAllowanceAc
countForCreditLossesOfFi
nancialAssets

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Opbrengsten die aan het be Het bedrag van de opbrengsten die aan het begin van de informatieverschaffing: IFRS
gin van de periode in het periode in het saldo van de contractverplichting waren opge 15 116 b - ingangsdatum
dit
saldo van de contractver nomen. [Zie: contractverplichtingen; opbrengsten]
1.1.2018
plichting waren opgenomen

Elementtype en at
tributen

RevenueThatWasInclude
dInContractLiabilityBalan
ceAtBeginningOfPeriod

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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L 143/737

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardevermin gebruikelijke werkwijze: IAS
deringsverlies opgenomen in winst of verlies voor handelsvor 1 112 c
deringen. [Zie: terugneming van bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in winst of verlies; handelsvorderin
gen]

Terugneming van bijzon
derewaardeverminderings
verlies opgenomen in winst
of verlies, materiële vaste ac
tiva

ReversalOfImpairmentLoss X duration
RecognisedInProfitOrLoss
PropertyPlantAndEquip
ment

ReversalOfImpairmentLoss X duration cre Terugneming van bijzon
RecognisedInProfitOrLos
dit
derewaardeverminderings
sTradeReceivables
verlies opgenomen in winst
of verlies, handelsvorderin
gen

ReversalOfInventoryWrite
down

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Terugneming van afschrij Het bedrag opgenomen als een vermindering van het bedrag informatieverschaffing: IAS 1
vingen van voorraden
van de voorraden opgenomen als last naar aanleiding van de 98 a, informatieverschaffing:
terugneming van elke afschrijving van voorraden resulterend IAS 2 36 f
uit een stijging van de opbrengstwaarde. [Zie: voorraden; af
schrijving van voorraden]

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardevermin gebruikelijke werkwijze: IAS
deringsverlies opgenomen in winst of verlies voor leningen en 1 85
voorschotten. [Zie: terugneming van bijzonderewaardevermin
deringsverlies opgenomen in winst of verlies]

NL

X duration

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardevermin informatieverschaffing: IAS 1
deringsverlies opgenomen in winst of verlies voor materiële 98 a, informatieverschaffing:
vaste activa. [Zie: terugneming van bijzonderewaardeverminde IAS 16 73 e vi
ringsverlies opgenomen in winst of verlies; materiële vaste ac
tiva]

Terugneming van bijzon
derewaardeverminderings
verlies opgenomen in winst
of verlies, leningen en voor
schotten

ReversalOfImpairmentLoss X duration
RecognisedInProfitOrLos
sLoansAndAdvances

IAS

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardevermin informatieverschaffing: IAS
deringsverlies opgenomen in winst of verlies voor vastgoedbe 40 76 g, informatieverschaf
leggingen. [Zie: terugneming van bijzonderewaardeverminde fing: IAS 40 79 d v
ringsverlies opgenomen in winst of verlies; vastgoedbeleggin
gen]

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardevermin informatieverschaffing:
deringsverlies opgenomen in winst of verlies voor andere im 38 118 e v
materiële activa dan goodwill. [Zie: terugneming van bijzon
derewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies;
andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

Terugneming van bijzon
derewaardeverminderings
verlies opgenomen in winst
of verlies, vastgoedbeleggin
gen

Terugneming van bijzon
derewaardeverminderings
verlies opgenomen in winst
of verlies, andere immateri
ële activa dan goodwill

ReversalOfImpairmentLoss X duration
RecognisedInProfitOrLos
sInvestmentProperty

IAS

ifrs-full

Referenties

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardevermin informatieverschaffing:
deringsverlies opgenomen in winst of verlies voor biologische 41 55 b
activa. [Zie: terugneming van bijzonderewaardeverminderings
verlies opgenomen in winst of verlies; biologische activa]

Documentatielabel

ReversalOfImpairmentLoss X duration
RecognisedInProfitOrLos
sIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

Terugneming van bijzon
derewaardeverminderings
verlies opgenomen in winst
of verlies, biologische activa

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

ReversalOfImpairmentLoss X duration
RecognisedInProfitOrLoss
BiologicalAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/738
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Label

Documentatielabel

Referenties

ReverseRepurchaseAgreem X instant debit
entsAndCashCollateralOn
SecuritiesBorrowed

RightofuseAssetFairValueU X instant debit
sedAsDeemedCost

RightofuseAssets

RightofuseAssetsIncrease
DecreaseInRevaluationSur
plus

RightofuseAssetsMember

RightofuseAssetsRevaluati
onSurplus

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Activa met gebruiksrecht

Het bedrag van de activa die het recht van een lessee vertegen informatieverschaffing: IFRS
woordigen om gedurende de leaseperiode van een onderlig 16 53 j - ingangsdatum
gend actief gebruik te maken. Onderliggend actief is een actief 1.1.2019
dat het voorwerp van een leaseovereenkomst uitmaakt en
waarvan het gebruiksrecht door een lessor aan een lessee be
schikbaar is gesteld.

Activa met
[member]

Activa met gebruiksrecht, Het bedrag van de herwaarderingsreserve die verband houdt informatieverschaffing: IFRS
herwaarderingsreserve
met activa met gebruiksrecht. [Zie: herwaarderingsreserves; ac 16 57 - ingangsdatum
tiva met gebruiksrecht]
1.1.2019

member

X instant credit

gebruiksrecht Dit lid geeft activa met gebruiksrecht aan. [Zie: activa met informatieverschaffing: IFRS
gebruiksrecht]
16 33 - ingangsdatum
1.1.2019

X duration cre Activa met gebruiksrecht, De stijging (daling) van de herwaarderingsreserve die verband informatieverschaffing: IFRS
dit
stijging (daling) van her houdt met activa met gebruiksrecht. [Zie: herwaarderingsreser 16 57 - ingangsdatum
waarderingsreserves
ves; activa met gebruiksrecht]
1.1.2019

X instant debit

IFRS

Het bedrag aan instrumenten die worden gekocht om te wor gebruikelijke werkwijze: IAS
den verkocht in het kader van omgekeerde terugkoopovereen 1 55
komsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde
van geleende effecten. [Zie: terugkoopovereenkomsten en ze
kerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende
effecten]

Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in informatieverschaffing:
een bedrijfscombinatie die niet zijn afgewikkeld en later zijn 3 B67 c
teruggenomen. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen opge
nomen in een bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties [mem
ber]]

NL

Actief met gebruiksrecht Het bedrag van de activa met gebruiksrecht waarvoor de reële informatieverschaffing: IFRS
met reële waarde als ver waarde was gebruikt als veronderstelde kostprijs in het IFRS- 1 30 - ingangsdatum
onderstelde kostprijs
openingsoverzicht van de financiële positie. [Zie: activa met 1.1.2019
gebruiksrecht]

Omgekeerde terugkoopover
eenkomsten en zekerheden
in de vorm van contanten
uit hoofde van geleende ef
fecten

X duration debit Teruggenomen niet-afgewik
kelde verplichtingen, voor
waardelijke verplichtingen
opgenomen in een bedrijfs
combinatie

ReversedUnsettledLiabili
tiesContingentLiabilitiesRe
cognisedInBusinessCombi
nation

ifrs-full

X duration cre Terugneming van voorzie Het bedrag van de terugnemingen van voorzieningen voor de informatieverschaffing: IAS 1
dit
ningen voor reorganisatie reorganisatiekosten. [Zie: reorganisatievoorziening]
98 b
kosten

Elementtype en at
tributen

ReversalOfProvisionsFor
CostOfRestructuring

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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X instant

X duration debit Royaltylasten

RiskDiversificationEffect
Member

RiskExposureAssociated
WithInstrumentsSharing
Characteristic

RoyaltyExpense

SaleOrIssueOfTreasurySha
res

SalesAndMarketingExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De beschrijving van de rechten, voorkeurrechten en beperkin informatieverschaffing: IAS 1
gen die aan een categorie van aandelenkapitaal zijn verbonden, 79 a v
inclusief beperkingen op de uitkering van dividenden en de
terugbetaling van kapitaal. [Zie: aandelenkapitaal [member]]

Het bedrag van de lasten die voortvloeien uit royalty's.

IFRS

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85

Het bedrag van de risicoblootstelling in verband met financiële informatieverschaffing:
instrumenten die een gemeenschappelijk kenmerk bezitten dat 7 B8 c
een risicoconcentratie identificeert. [Zie: financiële instrumen
ten, klasse [member]]

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Verkoop- en marketinglas Het bedrag van de lasten die verband houden met de marke gebruikelijke werkwijze: IAS
ten
ting en verkoop van goederen of diensten.
1 85

X duration cre Verkoop of uitgifte van in De daling van het eigen vermogen resulterend uit de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
gekochte eigen aandelen
of uitgifte van ingekochte eigen aandelen. [Zie: ingekochte 1 106 d
eigen aandelen]

Risicoblootstelling in ver
band met instrumenten die
een gemeenschappelijk ken
merk bezitten

Gevolgen van risicodiversifi Dit lid geeft de gevolgen aan van de diversificatie van risico's gebruikelijke werkwijze: IFRS
die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: financiële 7 32
catie [member]
instrumenten, klasse [member]]

Rechten, voorkeurrechten en
beperkingen die aan de cate
gorie van aandelenkapitaal
zijn verbonden

NL

member

text

RightsPreferencesAndRes
trictionsAttachingToClas
sOfShareCapital

ifrs-full

Referenties

Activa met gebruiksrecht die Het bedrag van de activa met gebruiksrecht die niet voldoen informatieverschaffing: IFRS
niet voldoen aan de definitie aan de definitie van vastgoedbeleggingen. [Zie: activa met ge 16 47 a - ingangsdatum
van vastgoedbeleggingen.
bruiksrecht; vastgoedbeleggingen]
1.1.2019

X instant debit

RightofuseAssetsThatDo
NotMeetDefinitionOfIn
vestmentProperty

ifrs-full

Documentatielabel

Activa met gebruiksrecht, Het bedrag van de activa met gebruiksrecht dat zou zijn opge informatieverschaffing: IFRS
geherwaardeerde activa, ge nomen als de geherwaardeerde activa waren geboekt volgens 16 57 - ingangsdatum
waardeerd tegen kostprijs
het kostprijsmodel. [Zie: activa met gebruiksrecht]
1.1.2019

Label

X instant debit

Elementtype en at
tributen

RightofuseAssetsRevalue
dAssetsAtCost

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/740
29.5.2019

IFRS

De daling van de waardering tegen reële waarde van eigenver informatieverschaffing:
mogensinstrumenten van de entiteit, resulterend uit verkoop. 13 93 e iii
[Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; Eigenver
mogensinstrumenten van een entiteit [member]]

SalesFairValueMeasuremen X duration debit Verkoop, waardering tegen
tEntitysOwnEquityInstru
reële
waarde,
eigenver
ments
mogensinstrumenten
van
de entiteit

X duration debit Verkoop, waardering tegen De daling van de waardering tegen reële waarde van verplich informatieverschaffing:
reële waarde, verplichtingen tingen resulterend uit verkoop. [Zie: gewaardeerd tegen reële 13 93 e iii
waarde [member]]

X duration cre Verkoop van vastgoed en Het bedrag aan door de entiteit verkocht vastgoed en andere voorbeeld: IAS 24 21 b
dit
andere activa, transacties activa in het kader van transacties met verbonden partijen.
met verbonden partijen
[Zie: verbonden partijen [member]]

X instant credit

SalesFairValueMeasure
mentLiabilities

SalesOfPropertyAndOthe
rAssetsRelatedPartyTran
sactions

SecuredBankLoansReceived

SecuritiesLendingMember

SecuritisationsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Securitisaties [member]

Dit lid geeft securitisaties aan waarbij individuele activa in een voorbeeld: IFRS 7 B33
pool worden samengevoegd en verkocht aan een entiteit die
schuldbewijzen uitgeeft die zijn gedekt door de pool van activa.
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member

Dit lid geeft de uitlening van effecten aan waarbij de financier voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
effecten overdraagt in ruil voor zekerheden verstrekt door de voorbeeld: IFRS 7 B33
leningnemer.

ontvangen Het bedrag aan van banken ontvangen leningen die door ze gebruikelijke werkwijze: IAS
kerheden zijn gedekt. [Zie: ontvangen leningen]
1 112 c

Effectenuitlening [member]

Gewaarborgde
bankleningen

IFRS

NL

member

IFRS

SalesFairValueMeasuremen X duration cre Verkoop, waardering tegen De daling van de waardering tegen reële waarde van activa informatieverschaffing:
tAssets
dit
reële waarde, activa
resulterend uit verkoop. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde 13 93 e iii
[member]]

Dit lid geeft alle verkoopkanalen aan. Dit vertegenwoordigt voorbeeld: IFRS 15 B89 g tevens de standaardwaarde voor de as „Verkoopkanalen” indien ingangsdatum 1.1.2018
er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

Verkoopkanalen [member]

member

SalesChannelsMember

Referenties

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 15 B89 g of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum 1.1.2018
tabel vervolledigen.

Documentatielabel

ifrs-full

Verkoopkanalen [axis]

Label

axis

Elementtype en at
tributen

SalesChannelsAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/741

Elementtype en at
tributen

SegmentConsolidationI
temsAxis

SegmentInWhichNoncur
rentAssetOrDisposalGrou
pHeldForSaleIsPresented

SegmentsAxis

SegmentsMember

SellingExpense

SellingGeneralAndAdmini
strativeExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Segmenten [member]

Segmenten [axis]

Beschrijving van het seg
ment waarin een vast actief
of groep activa die wordt af
gestoten en die is aangehou
den voor verkoop, wordt
gepresenteerd

Segmentconsolidatieposten
[axis]

Referenties

IFRS

De beschrijving van het te rapporteren segment waarin vaste informatieverschaffing:
activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn 5 41 d
aangehouden voor verkoop, worden gepresenteerd. [Zie: vaste
activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; groepen activa
die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehou
den voor verkoop [member];

Het bedrag van de kosten die verband houden met de verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
activiteiten van de entiteit.

Dit lid geeft alle segmenten van een entiteit aan. Dit vertegen informatieverschaffing: IAS
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Segmenten” 36 130 d ii, informatiever
indien er geen ander lid wordt gebruikt.
schaffing: IFRS 15 115 - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IFRS 8 28

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 36 130 d ii, informatiever
tabel vervolledigen.
schaffing: IFRS 15 115 - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IFRS 8 23

IFRS

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 8 23
tabel vervolledigen.

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Verkoop-, algemene en be Het bedrag van de kosten die verband houden met verkoop-, gebruikelijke werkwijze: IAS
algemene en beheersactiviteiten van de entiteit.
1 85
heerskosten

X duration debit Verkoopkosten

member

axis

Documentatielabel

Securitisatievehikels [mem Dit lid geeft vehikels aan die worden gebruikt voor het secu voorbeeld: IFRS 12 B23 a
ritisatieproces waarbij individuele activa in een pool worden
ber]
samengevoegd en verkocht aan een voor een bijzonder doel
opgericht vehikel dat schuldbewijzen uitgeeft die zijn gedekt
door de pool van activa.

Label

NL

text

axis

SecuritisationVehiclesMem member
ber

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix

L 143/742
29.5.2019

IAS

IAS

Gevoeligheidsanalyse
verzekeringsrisico

Afzonderlijke managemen De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 24 18A
tentiteiten [axis]
tabel vervolledigen.

Afzonderlijke managemen Dit lid geeft afzonderlijke entiteiten aan die met diensten van informatieverschaffing:
tentiteiten [member]
managers op sleutelposities gelijk te stellen diensten verlenen 24 18A
aan de entiteit. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as „Afzonderlijke managemententiteiten” indien
er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: managers op sleutel
posities van entiteit of moedermaatschappij [member]]

text

axis

SensitivityAnalysisToInsu
ranceRisk

SeparateManagementEnti
tiesAxis

SeparateManagementEnti
tiesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

voor De beschrijving van een gevoeligheidsanalyse die laat zien hoe informatieverschaffing:
de winst (het verlies) en het eigen vermogen zouden zijn beïn 4 39A a
vloed indien veranderingen in de desbetreffende verzekerings
risicovariabele die redelijkerwijs mogelijk waren aan het einde
van de verslagperiode, waren opgetreden; de methoden en ver
onderstellingen die zijn gebruikt bij het opstellen van de ge
voeligheidsanalyse en eventuele wijzigingen in de gehanteerde
methoden en veronderstellingen ten opzichte van de voor
gaande periode.

Gevoeligheidsanalyse voor De informatieverschaffing over de gevoeligheidsanalyse voor informatieverschaffing:
marktrisicotypes [text block] elk type marktrisico waaraan de entiteit wordt blootgesteld, 7 40 a
waaruit blijkt hoe de winst of het verlies en het eigen ver
mogen zouden zijn beïnvloed door veranderingen in de des
betreffende risicovariabele die op de datum redelijkerwijs mo
gelijk zouden zijn geweest. [Zie: marktrisico [member]]

IFRS

IFRS

NL

member

text block

X duration cre Verkoopwinsten (-verliezen) De verkoopwinsten (-verliezen) uit hoofde van financiële leases. informatieverschaffing: IFRS
dit
uit hoofde van financiële Een financiële lease is een leaseovereenkomst die vrijwel alle 16 90 a i - ingangsdatum
leases
aan de eigendom van een onderliggend actief verbonden risi 1.1.2019
co's en voordelen overdraagt.

SensitivityAnalysisForEach
TypeOfMarketRisk

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

SellingProfitLossOnFinan
ceLeases

Verkoop-, algemene en be
heerskosten [abstract]

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

SellingGeneralAndAdmini
strativeExpenseAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/743

member

member

ServiceConcessionArrange
mentsMember

ServiceConcessionRights
Member

ifrs-full

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

Dienstverlening uit hoofde Dit lid geeft dienstverlening uit hoofde van concessierechten gebruikelijke werkwijze: IAS
van concessierechten [mem aan. [Zie: dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkom 38 119
ber]
sten [member]]

SIC

SIC

IAS
NL

Dienstverlening uit hoofde Dit lid geeft overeenkomsten aan waarin een entiteit (de ex informatieverschaffing:
van concessieovereenkom ploitant) een overeenkomst kan afsluiten met een andere enti 29 6
sten [member]
teit (de cedent) voor de verlening van diensten die het publiek
toegang geven tot belangrijke economische en sociale facilitei
ten. De cedent kan een entiteit uit de particuliere sector of
publieke sector zijn, met inbegrip van een overheidsinstantie.
Voorbeelden van dienstverlening uit hoofde van concessieover
eenkomsten zijn waterzuiverings- en waterbevoorradingsinstal
laties, autosnelwegen, parkeerterreinen, tunnels, bruggen, lucht
havens en telecommunicatienetwerken. Een voorbeeld van een
overeenkomst die geen dienstverlening uit hoofde van conces
sieovereenkomsten is, is een entiteit die bepaalde interne dien
sten uitbesteedt (bijvoorbeeld een kantine voor werknemers,
het onderhoud van een gebouw, en accounting- of IT-functies).
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
„Dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten” in
dien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: overheid [mem
ber]]

Dienstverlening uit hoofde De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
van concessieovereenkom of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 29 6
sten [axis]
tabel vervolledigen.

axis

ServiceConcessionArrange
mentsAxis

Referenties

Dit lid geeft enkelvoudige jaarrekeningen aan. Een enkelvou informatieverschaffing:
dige jaarrekening is een jaarrekening die wordt gepresenteerd 27 4
door een entiteit en waarin de entiteit, met inachtneming van
de vereisten van IAS 27, haar investeringen in dochteronder
nemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen naar
keuze administratief kan verwerken hetzij tegen kostprijs over
eenkomstig IFRS 9, hetzij volgens de vermogensmutatie
methode zoals beschreven in IAS 28.

Documentatielabel

Enkelvoudig [member]

Label

member

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

SeparateMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/744
29.5.2019

Label

Documentatielabel

X duration

X duration cre Afwikkelingen, waardering De daling van de waardering tegen reële waarde van activa informatieverschaffing:
dit
tegen reële waarde, activa
resulterend uit afwikkelingen. [Zie: gewaardeerd tegen reële 13 93 e iii
waarde [member]]

X duration debit Afwikkelingen, waardering
tegen reële waarde, eigenver
mogensinstrumenten van de
entiteit

SettledLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

SettlementOfLiabilitiesBy
EntityOnBehalfOfRelated
PartyRelatedPartyTransacti
ons

SettlementOfLiabilitiesOn
BehalfOfEntityByRelated
PartyRelatedPartyTransacti
ons

SettlementsFairValueMea
surementAssets

SettlementsFairValueMea
surementEntitysOwnEqui
tyInstruments

SettlementsFairValueMea
surementLiabilities

SetupCostsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag aan verplichtingen die zijn afgewikkeld door de voorbeeld: IAS 24 21 j
entiteit namens een verbonden partij in het kader van trans
acties met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [mem
ber]]

X duration

Instellingskosten [member]

Dit lid geeft een categorie aan van activa opgenomen uit voorbeeld: IFRS 15 128 a hoofde van de kosten om contracten met klanten te verkrijgen ingangsdatum 1.1.2018
of te vervullen, die de instellingskosten vertegenwoordigen.
[Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om contrac
ten met klanten te verkrijgen of te vervullen]

IFRS

X duration debit Afwikkelingen, waardering De daling van de waardering tegen reële waarde van verplich informatieverschaffing:
tegen reële waarde, verplich tingen resulterend uit afwikkelingen. [Zie: gewaardeerd tegen 13 93 e iii
tingen
reële waarde [member]]

member

IFRS

De daling van de waardering tegen reële waarde van eigenver informatieverschaffing:
mogensinstrumenten van de entiteit resulterend uit afwikkelin 13 93 e iii
gen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; eigenver
mogensinstrumenten van een entiteit [member]]

IFRS

IFRS

NL

Afwikkeling van verplichtin Het bedrag aan verplichtingen die zijn afgewikkeld namens de voorbeeld: IAS 24 21 j
gen namens de entiteit door entiteit door een verbonden partij in het kader van transacties
een verbonden partij, trans met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
acties met verbonden partij
en

Afwikkeling van verplichtin
gen door de entiteit namens
een verbonden partij, trans
acties met verbonden partij
en

Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen die zijn opge informatieverschaffing:
nomen in een bedrijfscombinatie en zijn afgewikkeld. [Zie: 3 B67 c
voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscom
binatie]

X duration debit Afgewikkelde verplichtingen,
voorwaardelijke verplichtin
gen opgenomen in een be
drijfscombinatie

X duration debit Ontvangen diensten, trans Het bedrag aan ontvangen diensten in het kader van transacties voorbeeld: IAS 24 21 c
acties met verbonden partij met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
en

ServicesReceivedRelated
PartyTransactions

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85

Referenties

ifrs-full

X duration debit Lasten uit hoofde van dien Het bedrag van de lasten die voortvloeien uit diensten.
sten

Elementtype en at
tributen

ServicesExpense

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/745

ShareOfAmountReclassi
X duration debit Aandeel in het bedrag ge
fiedFromProfitOrLossToOt
herclassificeerd van winst
herComprehensiveIncome
of verlies naar de overige
ApplyingOverlayApproach
onderdelen van het totaalre
NewlyDesignatedFinancia
sultaat met toepassing van
lAssets
de overlappingsbenadering,
voor het eerst aangewezen
financiële activa

ShareOfAmountReporte
dInProfitOrLossApplyin
gIFRS9FinancialAssets
ToWhichOverlayApproa
chIsApplied

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit Aandeel in het bedrag ge Het aandeel van de entiteit in het bedrag gerapporteerd in informatieverschaffing: IFRS
rapporteerd in winst of ver winst of verlies met toepassing van IFRS 9 voor financiële 4 39M b - ingangsdatum bij
lies met toepassing van IFRS activa waarop de overlappingsbenadering wordt toegepast.
eerste toepassing van IFRS 9
9, financiële activa waarop
de overlappingsbenadering
wordt toegepast

NL

Het aandeel van de entiteit in het bedrag dat is geherclassifi informatieverschaffing: IFRS
ceerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het 4 39M b - ingangsdatum bij
totaalresultaat met betrekking tot voor het eerst aangewezen eerste toepassing van IFRS 9
financiële activa met toepassing van de overlappingsbenade
ring.

X duration debit Met de uitgifte van aandelen Het bedrag van de kosten die met de uitgifte van aandelen gebruikelijke werkwijze: IAS
verband houden.
1 106 d
verband houdende kosten

IFRS

ShareIssueRelatedCost

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Op aandelen gebaseerde be Dit lid geeft een overeenkomst aan tussen de entiteit of een informatieverschaffing:
andere entiteit van de groep, dan wel een aandeelhouder van 2 45
talingsovereenkomsten
[member]
de entiteit van de groep en een andere partij (met inbegrip van
een werknemer) op grond waarvan de andere partij recht heeft
op a) geldmiddelen of andere activa van de entiteit voor be
dragen die zijn gebaseerd op de prijs (of waarde) van eigen
vermogensinstrumenten (met inbegrip van aandelen of aan
delenopties) van de entiteit of een andere entiteit van de groep;
of b) eigenvermogensinstrumenten (met inbegrip van aandelen
en aandelenopties) van de entiteit of een andere entiteit van de
groep, mits aan de eventuele „vesting conditions” wordt vol
daan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de
as „Types op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten”
indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Label

member

Elementtype en at
tributen

SharebasedPaymentArran
gementsMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/746
Publicatieblad van de Europese Unie
29.5.2019

ShareOfContingentLiabili
tiesOfAssociatesIncurred
JointlyWithOtherInvestors

ShareOfContingentLiabili
tiesOfAssociatesMember

ShareOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproa
chIsApplied

ifrs-full

ifrs-full

Het aandeel van de entiteit in voorwaardelijke verplichtingen informatieverschaffing:
die gezamenlijk zijn aangegaan met andere investeerders met 12 23 b
invloed van betekenis over geassocieerde deelnemingen. [Zie:
geassocieerde deelnemingen [member]; voorwaardelijke ver
plichtingen [member]]

IFRS

Aandeel in financiële activa Het aandeel van de entiteit in het bedrag aan financiële activa informatieverschaffing: IFRS
waarop de overlappings waarop de overlappingsbenadering is toegepast. [Zie: financiële 4 39M b - ingangsdatum bij
benadering is toegepast
activa]
eerste toepassing van IFRS 9

Aandeel van voorwaardelijke Dit lid geeft het aandeel aan in voorwaardelijke verplichtingen voorbeeld: IAS 37 88
verplichtingen van geassoci van geassocieerde deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemin
eerde deelnemingen [mem gen [member]; voorwaardelijke verplichtingen [member]]
ber]

Aandeel in voorwaardelijke
verplichtingen van geassoci
eerde deelnemingen die ge
zamenlijk met andere inves
teerders zijn aangegaan

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

member

X instant credit

Aandeel in voorwaardelijke
verplichtingen van joint ven
tures die gezamenlijk met
andere investeerders zijn
aangegaan

IFRS

ifrs-full

X instant credit

NL

Het aandeel van de entiteit in de voorwaardelijke verplichtin informatieverschaffing:
gen die gezamenlijk zijn aangegaan met andere investeerders 12 23 b
met gezamenlijke zeggenschap over de joint ventures. [Zie:
voorwaardelijke verplichtingen [member]; joint ventures [mem
ber]]

ShareOfContingentLiabili
tiesIncurredJointlyWithO
therVenturers

ifrs-full

X duration debit Aandeel in het bedrag dat in
de winst of het verlies zou
zijn gerapporteerd indien
IAS 39 was toegepast, finan
ciële activa waarop de over
lappingsbenadering is toege
past

Het aandeel van de entiteit in het bedrag dat in de winst of het informatieverschaffing: IFRS
verlies zou zijn gerapporteerd voor financiële activa waarop de 4 39M b - ingangsdatum bij
overlappingsbenadering is toegepast, indien IAS 39 was toege eerste toepassing van IFRS 9
past.

Referenties

ShareOfAmountThat
WouldHaveBeenReporte
dInProfitOrLossIfI
AS39HadBeenAppliedFi
nancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Het aandeel van de entiteit in het bedrag dat tijdens de ver informatieverschaffing: IFRS
slagperiode van de winst of het verlies naar de overige onder 4 39M b - ingangsdatum bij
delen van het totaalresultaat zou zijn geherclassificeerd indien eerste toepassing van IFRS 9
de aanwijzing van de financiële activa niet ongedaan zou zijn
gemaakt in het kader van de overlappingsbenadering.

Elementtype en at
tributen

ShareOfAmountThat
X duration debit Aandeel in het bedrag dat
WouldHaveBeenReclassi
van winst of verlies naar de
fiedFromProfitOrLossToOt
overige onderdelen van het
herComprehensiveIncome
totaalresultaat zou zijn ge
ApplyingOverlayApproa
herclassificeerd met toepas
chIfFinancialAssetsHadNot
sing van de overlappings
BeenDedesignated
benadering indien de aan
wijzing van de financiële ac
tiva niet ongedaan zou zijn
gemaakt

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/747

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
BeforeTax

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
BeforeTaxAbstract

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
NetOfTaxAbstract

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
ThatWillBeReclassifiedToP
rofitOrLossBeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

X duration cre Aandeel in de overige on
dit
derdelen van het totaalresul
taat van geassocieerde deel
nemingen en joint ventures
die administratief werden
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode en
zullen worden geherclassifi
ceerd naar winst of verlies,
vóór belastingen

Aandeel in de overige on
derdelen van het totaalresul
taat van geassocieerde deel
nemingen en joint ventures
die administratief werden
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode, na
belastingen [abstract]
Aandeel in de overige onderdelen van het totaalresultaat van informatieverschaffing: IAS 1
geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief 82A
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode en zul
len worden geherclassificeerd naar winst of verlies, vóór belas
tingen.

informatieverschaffing: IAS 1
91 b, informatieverschaffing:
IFRS 4 39M b - ingangs
datum bij eerste toepassing
van IFRS 9

informatieverschaffing: IAS 1
91 a, informatieverschaffing:
IFRS 12 B16 c, informatie
verschaffing: IFRS 4 39M b
- ingangsdatum bij eerste toe
passing van IFRS 9

Referenties

NL

Aandeel in de overige on
derdelen van het totaalresul
taat van geassocieerde deel
nemingen en joint ventures
die administratief werden
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode,
vóór belastingen [abstract]

Het aandeel van de entiteit in de overige onderdelen van het
totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventu
res die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode, vóór belastingen. [Zie: geassocieerde deel
nemingen [member]; investeringen die administratief werden
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode; joint ventures
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

X duration cre Aandeel in de overige on
derdelen van het totaalresul
dit
taat van geassocieerde deel
nemingen en joint ventures
die administratief werden
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode,
vóór belastingen

Documentatielabel

Het aandeel van de entiteit in de overige onderdelen van het
totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventu
res die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode, na belastingen. [Zie: geassocieerde deelnemin
gen [member]; investeringen die administratief werden ver
werkt volgens de vermogensmutatiemethode; joint ventures
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

Label

X duration cre Aandeel in de overige on
derdelen van het totaalresul
dit
taat van geassocieerde deel
nemingen en joint ventures
die administratief werden
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode, na
belastingen

Elementtype en at
tributen

L 143/748
Publicatieblad van de Europese Unie
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X duration cre Aandeel in de winst (het
verlies) van geassocieerde
dit
deelnemingen, administratief
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode

ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAccountedForUsingE
quityMethod

ifrs-full

Het aandeel van de entiteit in de winst (het verlies) van geas gebruikelijke werkwijze: IAS
socieerde deelnemingen, administratief verwerkt volgens de 1 85
vermogensmutatiemethode. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]; investeringen die administratief werden verwerkt
volgens de vermogensmutatiemethode; winst (verlies)]

NL

Aandeel in de overige onderdelen van het totaalresultaat van informatieverschaffing: IAS 1
geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief 82A
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode en niet
zullen worden geherclassificeerd naar winst of verlies, na be
lastingen.

X duration cre Aandeel in de overige on
dit
derdelen van het totaalresul
taat van geassocieerde deel
nemingen en joint ventures
die administratief werden
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode en
niet zullen worden geher
classificeerd naar winst of
verlies, na belastingen

ifrs-full

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
ThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
ThatWillBeReclassifiedToP
rofitOrLossNetOfTax

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Aandeel in de overige onderdelen van het totaalresultaat van informatieverschaffing: IAS 1
geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief 82A
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode en niet
zullen worden geherclassificeerd naar winst of verlies, vóór
belastingen.

Documentatielabel

X duration cre Aandeel in de overige on
dit
derdelen van het totaalresul
taat van geassocieerde deel
nemingen en joint ventures
die administratief werden
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode en
niet zullen worden geher
classificeerd naar winst of
verlies, vóór belastingen

Label

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
ThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

Elementtype en at
tributen

Aandeel in de overige onderdelen van het totaalresultaat van informatieverschaffing: IAS 1
geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief 82A
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode en zul
len worden geherclassificeerd naar winst of verlies, na belastin
gen.

Elementnaam/rol URI

X duration cre Aandeel in de overige on
dit
derdelen van het totaalresul
taat van geassocieerde deel
nemingen en joint ventures
die administratief werden
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode en
zullen worden geherclassifi
ceerd naar winst of verlies,
na belastingen

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/749

ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMe
thod

ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMe
thodAbstract

ShareOfProfitLossOfConti
nuingOperationsOfAssoci
atesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMe
thod

ShareOfProfitLossOfDis
continuedOperationsOfAs
sociatesAndJointVentures
AccountedForUsingEquity
Method

ShareOfProfitLossOfJoint
VenturesAccountedForU
singEquityMethod

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Label

X duration cre Aandeel in de winst (het
dit
verlies) van joint ventures,
administratief verwerkt vol
gens de vermogensmutatie
methode

IFRS

Het aandeel van de entiteit in de winst (het verlies) van joint gebruikelijke werkwijze: IAS
ventures, administratief verwerkt volgens de vermogensmuta 1 85
tiemethode. [Zie: investeringen die administratief werden ver
werkt volgens de vermogensmutatiemethode; joint ventures
[member]; winst (verlies)]

Het aandeel van de entiteit in de winst (het verlies) na belas informatieverschaffing:
tingen uit hoofde van beëindigde bedrijfsactiviteiten van geas 12 B16 b
socieerde deelnemingen en joint ventures, administratief ver
werkt volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie: geassoci
eerde deelnemingen [member]; beëindigde bedrijfsactiviteiten
[member]; investeringen die administratief werden verwerkt
volgens de vermogensmutatiemethode; joint ventures [mem
ber]; winst of verlies uit hoofde van beëindigde bedrijfsactivi
teiten]

X duration cre Aandeel in de winst (het
dit
verlies) na belastingen uit
hoofde van beëindigde be
drijfsactiviteiten van geasso
cieerde deelnemingen en
joint ventures, administratief
verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode

IFRS

informatieverschaffing: IAS 1
82 c, informatieverschaffing:
IFRS 4 39M b - ingangs
datum bij eerste toepassing
van IFRS 9, informatiever
schaffing: IFRS 8 23 g, infor
matieverschaffing: IFRS 8 28
e

Referenties

Het aandeel van de entiteit in de winst (het verlies) uit hoofde informatieverschaffing:
van voortgezette bedrijfsactiviteiten van geassocieerde deel 12 B16 a
nemingen en joint ventures, administratief verwerkt volgens
de vermogensmutatiemethode. [Zie: geassocieerde deelnemin
gen [member]; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; in
vesteringen die administratief werden verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode; joint ventures [member]; winst of ver
lies uit hoofde van voortgezette bedrijfsactiviteiten]

Het aandeel van de entiteit in de winst (het verlies) van geas
socieerde deelnemingen en joint ventures, administratief ver
werkt volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie: geassoci
eerde deelnemingen [member]; investeringen die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode; joint
ventures [member]; winst (verlies)]

Documentatielabel

NL

X duration cre Aandeel in de winst (het
dit
verlies) uit hoofde van
voortgezette bedrijfsactivitei
ten van geassocieerde deel
nemingen en joint ventures,
administratief verwerkt vol
gens de vermogensmutatie
methode

Aandeel in de winst (het
verlies) van geassocieerde
deelnemingen en joint ven
tures, administratief ver
werkt volgens de ver
mogensmutatiemethode [ab
stract]

X duration cre Aandeel in de winst (het
verlies) van geassocieerde
dit
deelnemingen en joint ven
tures, administratief ver
werkt volgens de ver
mogensmutatiemethode

Elementtype en at
tributen

L 143/750
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Referenties

Het ontvangen of te ontvangen bedrag uit hoofde van de voorbeeld: IAS 1 78 e
uitgifte van aandelen van de entiteit dat hoger is dan de no
minale waarde.

member

shares

SharePremiumMember

SharesInEntityHeldByEnti
tyOrByItsSubsidiariesOrAs
sociates

ifrs-full

ifrs-full

Aantal aandelen in de enti
teit aangehouden door de
entiteit of door haar doch
terondernemingen of geas
socieerde deelnemingen

Agio [member]

Agio

SharePremium

ifrs-full

Het aantal aandelen in de entiteit aangehouden door de entiteit informatieverschaffing: IAS 1
of door haar dochterondernemingen of geassocieerde deel 79 a vi
nemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; doch
terondernemingen [member]]

Dit lid geeft het ontvangen of te ontvangen bedrag aan uit informatieverschaffing: IAS 1
hoofde van de uitgifte van aandelen van de entiteit dat hoger 106
is dan de nominale waarde.

IFRS

NL

X instant credit

Het aandeel van de entiteit in het totaalresultaat van geassoci informatieverschaffing:
eerde deelnemingen en joint ventures, administratief verwerkt 12 B16 d
volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie: geassocieerde deel
nemingen [member]; joint ventures [member]; investeringen
die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmuta
tiemethode]

ShareOfTotalComprehensi X duration cre Aandeel in het totaalresul
taat van geassocieerde deel
veIncomeOfAssociatesAnd dit
nemingen en joint ventures,
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod
administratief verwerkt vol
gens de vermogensmutatie
methode

ifrs-full

Het aandeel van de entiteit in het bedrag aan herclassificatie informatieverschaffing: IFRS
aanpassingen met betrekking tot financiële activa waarvan de 4 39M b - ingangsdatum bij
aanwijzing tijdens de verslagperiode ongedaan is gemaakt in eerste toepassing van IFRS 9
het kader van de overlappingsbenadering, na belastingen. Her
classificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geherclassi
ficeerd naar de winst (het verlies) in de lopende periode en die
in de lopende of vorige perioden werden opgenomen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige onder
delen van het totaalresultaat]

X duration debit Aandeel in herclassificatie
aanpassingen uit hoofde
van financiële activa waar
van de aanwijzing ongedaan
is gemaakt in het kader van
de overlappingsbenadering,
na belastingen

ShareOfReclassificationAd
justmentsOnFinancialAs
setsThatHaveBeenDedesig
natedFromOverlayAppro
achNetOfTax

Het aandeel van de entiteit in het bedrag aan herclassificatie informatieverschaffing: IFRS
aanpassingen met betrekking tot financiële activa waarvan de 4 39M b - ingangsdatum bij
aanwijzing tijdens de verslagperiode ongedaan is gemaakt in eerste toepassing van IFRS 9
het kader van de overlappingsbenadering, vóór belastingen.
Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geher
classificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende periode
en die in de lopende of vorige perioden werden opgenomen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration debit Aandeel in herclassificatie
aanpassingen uit hoofde
van financiële activa waar
van de aanwijzing ongedaan
is gemaakt in het kader van
de overlappingsbenadering,
vóór belastingen

Elementtype en at
tributen

ShareOfReclassificationAd
justmentsOnFinancialAs
setsThatHaveBeenDedesig
natedFromOverlayAppro
achBeforeTax

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X instant debit

ShipsMember

ShorttermBorrowings

ShorttermBorrowingsMem member
ber

member

Ships

ShorttermContractsMem
ber

ShorttermDepositsClassifie X instant debit
dAsCashEquivalents

ShorttermDepositsNotClas
sifiedAsCashEquivalents

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan kortlopende leningen. [Zie: leningen]

voorbeeld: IFRS 15 B89 e ingangsdatum 1.1.2018

Kortetermijndeposito's, niet Het bedrag aan door de entiteit aangehouden kortetermijnde gebruikelijke werkwijze: IAS
geclassificeerd als kasequiva posito's die niet zijn geclassificeerd als kasequivalenten. [Zie: 1 55
lenten
kasequivalenten]

Kortetermijndeposito's, ge Een classificatie van kasequivalenten die kortetermijndeposito's gebruikelijke werkwijze: IAS
7 45
classificeerd als kasequiva vertegenwoordigen. [Zie: kasequivalenten]
lenten

Dit lid geeft kortetermijncontracten met klanten aan.

voorbeeld: IAS 7 C Aanslui
ting van uit financieringsacti
viteiten voortvloeiende ver
plichtingen, voorbeeld: IAS 7
44C

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die zee voorbeeld: IAS 16 37 d
vaartuigen vertegenwoordigen die worden gebruikt in het kader
van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit. [Zie: materiële vaste
activa]

Het bedrag van de materiële vaste activa die zeevaartuigen of voorbeeld: IAS 16 37 d
andere maritieme schepen vertegenwoordigen die de entiteit bij
haar bedrijfsactiviteiten gebruikt. [Zie: materiële vaste activa]

leningen Dit lid geeft kortlopende leningen aan. [Zie: leningen]

Kortetermijncontracten
[member]

Kortlopende
[member]

Kortlopende leningen

Schepen [member]

Schepen

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

Documentatielabel

Aantal aandelen die zijn ge Het aantal aandelen die zijn gereserveerd voor uitgifte in het informatieverschaffing: IAS 1
reserveerd voor uitgifte in kader van opties en overeenkomsten voor de verkoop van 79 a vii
het kader van opties en aandelen.
overeenkomsten voor de
verkoop van aandelen

Label

NL

X instant credit

member

shares

Elementtype en at
tributen

SharesReservedForIssueUn
derOptionsAndContracts
ForSaleOfShares

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/752
29.5.2019

Vlottende voorziening voor Het bedrag van de vlottende voorziening voor rechtszaken. voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
[Zie: voorziening voor rechtszaken]
10 Een rechtszaak, voorbeeld:
rechtszaken
IAS 37 87

X instant credit

ShorttermInvestmentsClas
sifiedAsCashEquivalents

ShorttermLegalProceed
ingsProvision

ShorttermMiscellaneousO
therProvisions

ShorttermOnerousCon
tractsProvision

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

X instant credit

Kortlopende
beleggingen, Een classificatie van kasequivalenten die kortlopende beleggin gebruikelijke werkwijze: IAS
geclassificeerd als kasequiva gen vertegenwoordigen. [Zie: kasequivalenten]
7 45
lenten

X instant debit

ShorttermEmployeeBene
fitsExpenseAbstract

ifrs-full

andere Het bedrag aan diverse andere vlottende voorzieningen. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
diverse andere voorzieningen]
1 78 d

Vlottende voorziening voor Het bedrag van de vlottende voorziening voor verlieslatende voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
verlieslatende contracten
contracten. [Zie: voorziening voor verlieslatend contract]
8 Een verlieslatend contract vervaldatum 1.1.2019, voor
beeld: IAS 37 66

Vlottende diverse
voorzieningen

NL

Lasten uit hoofde van korte
termijnpersoneelsbeloningen
[abstract]

X duration debit Lasten uit hoofde van korte Het bedrag aan lasten uit hoofde van personeelsbeloningen gebruikelijke werkwijze: IAS
termijnpersoneelsbeloningen (met uitzondering van ontslagvergoedingen) die naar verwach 1 112 c
ting volledig zullen zijn vereffend binnen de twaalf maanden
na het einde van de jaarlijkse verslagperiode waarin de werk
nemers de gerelateerde prestaties hebben verricht.

ShorttermEmployeeBene
fitsExpense

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

Overlopende posten voor Het bedrag aan overlopende posten voor personeelsbeloningen gebruikelijke werkwijze: IAS
kortetermijnpersoneelsbelo (met uitzondering van ontslagvergoedingen) die naar verwach 1 78
ningen
ting volledig zullen zijn vereffend binnen twaalf maanden na
het einde van de jaarlijkse verslagperiode waarin de werk
nemers de gerelateerde prestaties hebben verricht. [Zie: over
lopende posten die zijn geclassificeerd als kortlopend]

Label

X instant credit

Elementtype en at
tributen

ShorttermEmployeeBene
fitsAccruals

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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L 143/753

X instant debit

SpareParts

ifrs-full

Actuele reserveonderdelen

Een classificatie van actuele voorraden die het bedrag aan ver gebruikelijke werkwijze: IAS
vangingsonderdelen vertegenwoordigt die worden bijgehouden 2 37
in een voorraad en die worden gebruikt voor de reparatie of
vervanging van defecte onderdelen. [Zie: voorraden]

Een klasse van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen die gebruikelijke werkwijze: IAS
de bijdrage aan het socialezekerheidsstelsel vertegenwoordigen. 19 9
[Zie: lasten uit hoofde van personeelsbeloningen]

X duration debit Socialezekerheidsbijdragen

SocialSecurityContributi
ons

ifrs-full

Dochterondernemingen
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 27 17 b, informatieverschaf
tabel vervolledigen.
fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 a

garantievoorzie Het bedrag van de vlottende voorziening voor garanties. [Zie: voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
garantievoorziening]
1 Garanties, voorbeeld: IAS
37 87

axis

ifrs-full

Vlottende
ning

Vlottende reorganisatievoor Het bedrag van de vlottende voorziening voor reorganisatie. voorbeeld: IAS 37 70
[Zie: reorganisatievoorziening]
ziening

SignificantInvestmentsIn
SubsidiariesAxis

SignificantInvestments
InAssociatesAxis

ifrs-full

Referenties

Geassocieerde deelnemingen De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS
[axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 27 17 b, informatieverschaf
tabel vervolledigen.
fing: IAS 27 16 b, informatie
verschaffing: IFRS 12 B4 d,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M - ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

X instant credit

ShorttermWarrantyProvisi
on

ifrs-full

Documentatielabel

Vlottende voorziening voor Het bedrag van de vlottende voorziening voor ontmantelings-, voorbeeld: IAS 37 D Voor
ontmantelings-, herstel- en herstel- en saneringskosten. [Zie: voorziening voor ontmante beelden: informatieverschaf
saneringskosten
lings-, herstel- en saneringskosten]
fing, voorbeeld: IAS 37 87

Label

NL

axis

X instant credit

ShorttermRestructuring
Provision

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

ShorttermProvisionForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCosts

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/754
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Documentatielabel

Referenties

Mutatieoverzicht van het ei Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opgenomen. Deze concepten wor
gen vermogen [Abstract]
den gebruikt voor de verschaffing van te rapporteren informatie die verband houdt met
domeinleden die zijn gedefinieerd in een of meerdere assen van de tabel.

Mutatieoverzicht van het ei Schema met informatie over veranderingen in het eigen ver informatieverschaffing: IAS 1
mogen.
106
gen vermogen [table]

StatementOfChangesInE
quityLineItems

StatementOfChangesInE
quityTable

StatementOfChangesInNe
tAssetsAvailableForBene
fitsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Mutatieoverzicht van netto
activa beschikbaar voor uit
keringen [abstract]

Placeholder mutatieoverzicht
van het eigen vermogen deze post MOET worden ge
bruikt als een uitgangspunt
voor het mutatieoverzicht
van het eigen vermogen

StatementOfChangesInE
quityAbstract

ifrs-full

table

Placeholder kasstroomover
zicht - deze post MOET
worden gebruikt als een uit
gangspunt voor het kas
stroomoverzicht

IAS

StatementOfCashFlowsAb
stract

Wettelijke toegezegdpensi Dit lid staat voor toegezegdpensioenregelingen die bij wet wor informatieverschaffing:
den opgezet en van toepassing zijn op alle entiteiten (of alle 19 45
oenregelingen [member]
entiteiten die tot een bepaalde categorie behoren) en worden
uitgevoerd door de nationale of plaatselijke overheid of een
ander orgaan waar de verslaggevende entiteit geen zeggenschap
over heeft of invloed op kan uitoefenen. [Zie: toegezegdpensi
oenregelingen [member]]

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

StateDefinedBenefitPlans
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/755

Overzicht van het totaalre
sultaat [abstract]

Verklaring dat vergelijkende De verklaring dat vergelijkende informatie niet in overeenstem informatieverschaffing: IFRS
informatie niet in overeen ming is met IFRS 7 en IFRS 9.
1 E2 b - ingangsdatum
1.1.2018
stemming is met IFRS 7 en
IFRS 9

StatementOfProfitOrLos
sAndOtherComprehensi
veIncomeAbstract

StatementThatComparati
veInformationDoesNot
ComplyWithIFRS7An
dIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

NL

text

Verklaring van overeenstem Een expliciete en onvoorwaardelijke verklaring van overeen informatieverschaffing: IAS 1
16
ming met de IFRS [text stemming met alle vereisten van de IFRS.
block]

StatementOfIFRSComplian text block
ce

ifrs-full

Referenties

Placeholder overzicht van de
financiële positie - deze post
MOET worden gebruikt als
een uitgangspunt voor het
overzicht van de financiële
positie

Documentatielabel

StatementOfFinancialPositi
onAbstract

Placeholder overzicht van
het totaalresultaat - deze
post MOET worden gebruikt
als een uitgangspunt voor
het overzicht van het totaal
resultaat indien dit afzon
derlijk wordt verstrekt of in
dien het overzicht van winst
of verlies en het overzicht
van de overige onderdelen
van het totaalresultaat in
een enkel overzicht worden
gecombineerd.

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

StatementOfComprehensi
veIncomeAbstract

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/756
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29.5.2019

text

StatementThatLesseeAc
countsForLeasesOfLowva
lueAssetsUsingRecognitio
nExemption

ifrs-full

IAS

Verklaring dat de lessee De verklaring dat de lessee leaseovereenkomsten voor activa informatieverschaffing: IFRS
leaseovereenkomsten voor met een lage waarde administratief verwerkt met gebruikma 16 60 - ingangsdatum
activa met een lage waarde king van de vrijstelling van opname in alinea 6 van IFRS 16. 1.1.2019
administratief verwerkt met
gebruikmaking van de vrij
stelling van opname

De verklaring dat een beleggingsentiteit een enkelvoudige jaar informatieverschaffing:
rekening als haar enige jaarrekening opstelt. [Zie: informatie 27 16A
verschaffing over beleggingsentiteiten [text block]; enkelvoudig
[member]]

text

StatementThatInvestmen
tEntityPreparesSeparateFi
nancialStatementsAsItsOn
lyFinancialStatements

ifrs-full

Verklaring dat een beleg
gingsentiteit een enkelvou
dige jaarrekening als haar
enige jaarrekening opstelt

Verklaring dat de beleg De verklaring dat de beleggingsentiteit verplicht is de uitzon informatieverschaffing:
gingsentiteit verplicht is de dering op de consolidatie toe te passen. [Zie: informatiever 12 19A
uitzondering op de consoli schaffing over beleggingsentiteiten [text block]]
datie toe te passen

text

StatementThatInvestmen
tEntityIsRequiredToApply
ExceptionFromConsolidati
on

ifrs-full

NL

IFRS

Verklaring dat een verzeke De verklaring dat een verzekeraar de overlappingsbenadering informatieverschaffing: IFRS
4 39L a - ingangsdatum bij
raar de overlappingsbenade toepast.
eerste toepassing van IFRS 9
ring toepast

text

StatementThatInsurerIsAp
plyingOverlayApproach

Referenties

De verklaring dat de entiteit de praktische oplossing in alinea informatieverschaffing: IFRS
C3 van IFRS 16 heeft gekozen bij de beoordeling of een con 16 C4 - ingangsdatum
tract op de datum van eerste toepassing van IFRS 16 een 1.1.2019
leaseovereenkomst is of bevat.

Documentatielabel

ifrs-full

Verklaring dat de entiteit
een praktische oplossing
heeft gekozen om te beoor
delen of een contract op de
datum van eerste toepassing
van IFRS 16 een leaseover
eenkomst is of bevat.

Label

text

Elementtype en at
tributen

StatementThatEntityHa
sChosenPracticalExpe
dientWhenAssessingWhe
therContractIsOrContains
LeaseAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS16

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
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text

StatementThatPracticalEx
pedientAboutIncremental
CostsOfObtainingContrac
tHasBeenUsed

StatementThatRateRegula
torIsRelatedParty

ifrs-full

ifrs-full

Verklaring dat de instantie De verklaring dat de instantie voor tariefregulering een ver informatieverschaffing:
voor tariefregulering een bonden partij van de entiteit is. [Zie: beschrijving van de iden 14 30 b
titeit van de instantie(s) voor tariefregulering; verbonden par
verbonden partij is
tijen [member]]

IFRS

Verklaring dat de praktische De verklaring dat de praktische oplossing inzake de marginale informatieverschaffing: IFRS
oplossing inzake de margi kosten van verkrijging van een contract met een klant is ge 15 129 - ingangsdatum
nale kosten van verkrijging bruikt.
1.1.2018
van een contract is gebruikt

NL

text

Verklaring dat de praktische De verklaring dat de praktische oplossing inzake het bestaan informatieverschaffing: IFRS
oplossing inzake het bestaan van een significante financieringscomponent in een contract 15 129 - ingangsdatum
van een significante finan met een klant is gebruikt.
1.1.2018
cieringscomponent is ge
bruikt

text

StatementThatPracticalEx
pedientAboutExistenceOf
SignificantFinancingCom
ponentHasBeenUsed

ifrs-full

De verklaring dat de lessee een of meer van de in alinea C10 informatieverschaffing: IFRS
van IFRS 16 vermelde praktische oplossingen gebruikt bij de 16 C13 - ingangsdatum
retroactieve toepassing van IFRS 16 in overeenstemming met 1.1.2019
alinea C5(b) op leaseovereenkomsten die overeenkomstig IAS
17 als operationele leases zijn geclassificeerd.

Verklaring dat de lessee
praktische oplossingen ge
bruikt bij de retroactieve
toepassing van IFRS 16 op
leaseovereenkomsten
die
overeenkomstig IAS 17 als
operationele leases zijn ge
classificeerd.

text

StatementThatLesseeUse
sPracticalExpedientsWhe
nApplyingIFRS16Retro
spectivelyToLeasesClassifie
dAsOperatingLeasesApply
ingIAS17

Referenties

De verklaring dat de lessee leaseovereenkomsten van korte informatieverschaffing: IFRS
duur administratief verwerkt met gebruikmaking van de vrij 16 60 - ingangsdatum
stelling van opname in alinea 6 van IFRS 16. Een leaseover 1.1.2019
eenkomst van korte duur is een leaseovereenkomst die op de
aanvangsdatum een leaseperiode van ten hoogste twaalf maan
den bestrijkt. Een leaseovereenkomst die een aankoopoptie be
vat, is geen leaseovereenkomst van korte duur.

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Verklaring dat de lessee
leaseovereenkomsten
van
korte duur administratief
verwerkt met gebruikma
king van de vrijstelling van
opname

Elementtype en at
tributen

StatementThatLesseeAc
text
countsForShorttermLease
sUsingRecognitionExempti
on

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/758
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29.5.2019

text

member

X instant debit

StatementThatUnadjusted
ComparativeInformation
HasBeenPreparedOnDiffe
rentBasis

StatutoryReserve

StatutoryReserveMember

StructuredDebtAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

SubclassificationsOfAssets
LiabilitiesAndEquitiesAb
stract

SubleasePaymentsRecogni
sedAsExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Een component van het eigen vermogen die reserves vertegen gebruikelijke werkwijze: IAS
woordigt die op basis van wettelijke vereisten zijn gecreëerd. 1 55

informatieverschaffing: IFRS
10 C6B, informatieverschaf
fing: IFRS 11 C12B, informa
tieverschaffing: IAS 16 80A,
informatieverschaffing: IAS
27 18I, informatieverschaf
fing: IAS 38 130I

IFRS

opge Het bedrag van de betalingen uitgevoerd voor subleaseovereen informatieverschaffing: IAS
komsten opgenomen als een last.
17 35 c - vervaldatum
1.1.2019

Het bedrag dat schuld die is gestructureerd om aan een speci voorbeeld: IAS 19 142 h
fieke beleggingsdoelstelling te voldoen, uitmaakt van de reële
waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpen
sioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen re
ële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Subleasebetalingen
nomen als last

Subclassificaties van activa,
verplichtingen en eigenver
mogensinstrumenten
[ab
stract]

Gestructureerde schuld, be
drag bijgedragen aan de re
ële waarde van fondsbeleg
gingen

Wettelijk opgelegde reserve Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
reserves vertegenwoordigt die op basis van wettelijke vereisten 1 108
[member]
zijn gecreëerd.

Wettelijk opgelegde reserve

Referenties

De verklaring dat een uitgestelde rekening in verband met informatieverschaffing:
prijsregulering niet langer volledig realiseerbaar of terugneem 14 36
baar is. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met prijsregu
lering [member]]

Documentatielabel

Verklaring dat niet-aange De verklaring dat niet-aangepaste vergelijkende informatie in
paste vergelijkende informa de jaarrekening op basis van een andere grondslag is opgesteld.
tie op basis van een andere
grondslag is opgesteld

Verklaring dat een uit
gestelde rekening in verband
met prijsregulering niet lan
ger volledig realiseerbaar of
terugneembaar is

Label

NL

X instant credit

text

Elementtype en at
tributen

StatementThatRegulatory
DeferralAccountBalanceI
sNoLongerFullyRecover
ableOrReversible

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/759

Elementnaam/rol URI

SubordinatedLiabilities

SubordinatedLiabilitiesAb
stract

SubscriptionCirculationRe
venue

SubsequentRecognitionOf
DeferredTaxAssetsGood
will

SubsidiariesMember

SubsidiariesWithMaterial
NoncontrollingInterest
sMember

SummaryOfQuantitative
DataAboutWhatEntityMa
nagesAsCapital

Prefix

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Achtergestelde
gen [abstract]

Achtergestelde
gen

Label

Referenties

verplichtin

verplichtin Het bedrag aan verplichtingen die zijn achtergesteld bij andere gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen met betrekking tot claims.
1 55

Documentatielabel

Dit lid geeft dochterondernemingen aan met belangen zonder informatieverschaffing:
zeggenschap die van materieel belang zijn voor de verslagge 12 12
vende entiteit. [Zie: dochterondernemingen [member]; belan
gen zonder zeggenschap]

IFRS

Dit lid geeft entiteiten aan waarover een andere entiteit de informatieverschaffing: IAS
zeggenschap heeft.
24 19 c, informatieverschaf
fing: IAS 27 17 b, informatie
verschaffing: IAS 27 16 b, in
formatieverschaffing: IFRS 12
B4 a

Beknopte kwantitatieve ge Beknopte kwantitatieve gegevens over wat de entiteit als kapi informatieverschaffing: IAS 1
135 b
gevens over wat de entiteit taal beheert.
als kapitaal beheert

Dochterondernemingen met
belangen zonder zeggen
schap van materieel belang
[member]

Dochterondernemingen
[member]

Publicatieblad van de Europese Unie

text

member

member

IFRS

NL

X duration cre Latere opname van uit De daling van goodwill die resulteert uit de latere opname van informatieverschaffing:
dit
gestelde belastingvorderin uitgestelde belastingvorderingen tijdens de waarderingsperiode 3 B67 d iii
gen, goodwill
voor een bedrijfscombinatie. [Zie: goodwill; uitgestelde belas
tingvorderingen; bedrijfscombinaties [member]]

X duration cre Distributieopbrengsten uit Het bedrag aan distributieopbrengsten die afkomstig zijn van gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
hoofde van abonnementen
abonnementen. [Zie: opbrengsten; distributieopbrengsten]
1 112 c, gebruikelijke werk
wijze: IAS 18 35 b i - verval
datum 1.1.2018

X instant credit

Elementtype en at
tributen

L 143/760
29.5.2019

Referenties

SupportProvidedToSubsi
diaryWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

SurplusDeficitInPlan

ifrs-full

ifrs-full

Het bedrag van de steun verleend aan een dochteronderneming informatieverschaffing:
door de beleggingsentiteit of haar dochterondernemingen zon 12 19E a
der een contractuele verplichting om dit te doen. [Zie: infor
matieverschaffing over beleggingsentiteiten [text block]; doch
terondernemingen [member]]

IFRS

Surplus (tekort) van de toe De contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van gebruikelijke werkwijze: IAS
toegezegde pensioenrechten, min de reële waarde van (eventu 19 57 a
gezegdpensioenregeling
ele) fondsbeleggingen. [Zie: fondsbeleggingen [member]]

Steun verleend aan een
dochteronderneming door
de beleggingsentiteit of
haar dochterondernemingen
zonder de contractuele ver
plichting om dit te doen

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant debit

X duration

Het bedrag van de financiële of andere steun (bijvoorbeeld informatieverschaffing: IFRS
kopen van activa van of instrumenten uitgegeven door de 12 15 a, informatieverschaf
gestructureerde entiteit) verleend aan een gestructureerde enti fing: IFRS 12 30 a
teit zonder de contractuele verplichting om dit te doen, met
inbegrip van bijstand bij het verkrijgen van financiële steun.
[Zie: dochterondernemingen [member]; niet-geconsolideerde
gestructureerde entiteiten [member]]

NL

Steun verleend aan een ge
structureerde entiteit zonder
de contractuele verplichting
om dit te doen

SupportProvidedToStructu X duration
redEntityWithoutHaving
ContractualObligationTo
DoSo

ifrs-full

text

Beknopte kwantitatieve ge Beknopte kwantitatieve gegevens over puttable financiële in informatieverschaffing: IAS 1
gevens over puttable financi strumenten geclassificeerd als eigenvermogensinstrumenten. 136A a
ële instrumenten geclassifi [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]
ceerd als eigenvermogens
instrumenten

IFRS

SummaryQuantitativeDa
taAboutPuttableFinancia
lInstrumentsClassifiedAsE
quityInstruments

De verstrekking van beknopte kwantitatieve gegevens over de informatieverschaffing:
blootstelling van de entiteit aan risico's die voortvloeien uit 7 34 a
financiële instrumenten. Deze informatieverschaffing moet
zijn gebaseerd op de informatie die intern wordt verstrekt
aan managers op sleutelposities van de entiteit, bijvoorbeeld
de raad van bestuur van de entiteit of de chief executive officer.
[Zie: financiële instrumenten, klasse [member]; managers op
sleutelposities van entiteit of moedermaatschappij [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Beknopte kwantitatieve ge
gevens over de blootstelling
van een entiteit aan risico's
[text block]

Elementtype en at
tributen

SummaryQuantitativeDa
text block
taAboutEntitysExposureTo
Risk

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/761

member

member

X duration cre Fiscaal voordeel uit een
dit
voorheen niet-opgenomen
fiscaal verlies, fiscaal ver
rekenbaar tegoed of tijdelijk
verschil uit een voorgaande
periode aangewend om de
actuele belastinglasten te re
duceren

TangibleExplorationAndE
valuationAssetsMember

TaxationrelatedRegulatory
DeferralAccountBalances
Member

TaxBenefitArisingFromPre
viouslyUnrecognisedTax
LossTaxCreditOrTempora
ryDifferenceOfPriorPerio
dUsedToReduceCurrent
TaxExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Belastinggerelateerde
uit
gestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering
[member]

Het bedrag van het voordeel uit een voorheen niet-opgenomen voorbeeld: IAS 12 80 e
fiscaal verlies, fiscaal verrekenbaar tegoed of tijdelijk verschil uit
een voorgaande periode dat wordt aangewend om de actuele
belastinglasten te reduceren. [Zie: tijdelijke verschillen [mem
ber]; niet-gecompenseerde fiscaal verrekenbare verliezen [mem
ber]; ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden [member]]

Dit lid geeft een categorie van uitgestelde rekeningen in ver informatieverschaffing:
band met prijsregulering aan die verband houdt met belastin 14 34
gen. [Zie: categorieën van uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [member]]

IFRS

IFRS

IFRS

NL

Materiële exploratie- en eva Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die informatieverschaffing:
luatieactiva [member]
materiële exploratie- en evaluatieactiva vertegenwoordigen. 6 25
[Zie: exploratie- en evaluatieactiva [member]]

Materiële exploratie- en eva Het bedrag aan exploratie- en evaluatieactiva opgenomen als informatieverschaffing:
materiële activa in overeenstemming met de grondslag voor 6 25
luatieactiva
financiële verslaggeving van de entiteit. [Zie: exploratie- en
evaluatieactiva [member]]

X instant debit

ifrs-full

Referenties

Dit lid geeft een afgeleid financieel instrument aan waarbij de gebruikelijke werkwijze: IAS
kasstromen tussen de contractuele partijen worden geruild over 1 112 c
een specifieke periode. [Zie: derivaten [member]]

Documentatielabel

TangibleExplorationAndE
valuationAssets

SwapContractMember

ifrs-full

Surplus (tekort) van de toe
gezegdpensioenregeling [ab
stract]

Label

Swapcontract [member]

SurplusDeficitInPlanAb
stract

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

member

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/762
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TaxBenefitArisingFromPre
viouslyUnrecognisedTax
LossTaxCreditOrTempora
ryDifferenceOfPriorPerio
dUsedToReduceDeferred
TaxExpense

TaxContingentLiability
Member

TaxEffectFromChangeIn
TaxRate

TaxEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDetermining
TaxableProfitTaxLoss

TaxEffectOfForeignTaxRa
tes

TaxEffectOfImpairmentOf
Goodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
Label

Referenties

X duration debit Fiscale gevolgen van bijzon Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de belas gebruikelijke werkwijze: IAS
dere
waardevermindering tinglasten (-baten) en het product van de commerciële winst 12 81 c i
van goodwill
vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke belastingtarie(f)(ven)
met betrekking tot de bijzondere waardevermindering van
goodwill. [Zie: commerciële winst; Goodwill]

X duration debit Fiscale gevolgen van buiten Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de belas informatieverschaffing:
landse belastingtarieven
tinglasten (-baten) en het product van de commerciële winst 12 81 c i
vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke belastingtarie(f)(ven)
met betrekking tot buitenlandse belastingtarieven. [Zie: com
merciële winst]

IAS

IAS

Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de belas informatieverschaffing:
tinglasten (-baten) en het product van de commerciële winst 12 81 c i
vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke belastingtarie(f)(ven)
met betrekking tot lasten die niet aftrekbaar zijn bij de bepa
ling van fiscale winst (fiscaal verlies). [Zie: commerciële winst]

X duration debit Fiscale gevolgen van lasten
die niet aftrekbaar zijn bij
de bepaling van fiscale winst
(fiscaal verlies)

IAS

Voorwaardelijke belasting Dit lid geeft een voorwaardelijke belastingverplichting aan. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
voorwaardelijke verplichtingen [member]]
37 88
verplichting [member]

Het bedrag van het voordeel uit een voorheen niet-opgenomen voorbeeld: IAS 12 80 f
fiscaal verlies, fiscaal verrekenbaar tegoed of tijdelijk verschil uit
een voorgaande periode dat wordt aangewend om de uit
gestelde belastinglasten te reduceren. [Zie: uitgestelde belasting
lasten (-baten); tijdelijke verschillen [member]; niet-gecompen
seerde fiscaal verrekenbare verliezen [member]; ongebruikte
fiscaal verrekenbare tegoeden [member]]

Documentatielabel

NL

X duration debit Fiscale gevolgen van de wij Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de belas informatieverschaffing:
ziging van het belastingtarief tinglasten (-baten) en het product van de commerciële winst 12 81 c i
vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke belastingtarie(f)(ven)
met betrekking tot wijzigingen van het belastingtarief. [Zie:
commerciële winst]

member

X duration cre Fiscaal voordeel uit een
dit
voorheen niet-opgenomen
fiscaal verlies, fiscaal ver
rekenbaar tegoed of tijdelijk
verschil uit een voorgaande
periode aangewend om uit
gestelde belastinglasten te
reduceren

Elementtype en at
tributen

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/763

X duration debit Belastinglasten (-baten) met
betrekking tot wijzigingen
in de grondslagen van finan
ciële verslaggeving en fouten
opgenomen in winst of ver
lies

TaxExpenseIncomeRela
tingToChangesInAccoun
tingPoliciesAndErrorsInclu
dedInProfitOrLoss

TaxExpenseOfDiscontinu
edOperationAbstract

TaxExpenseOtherThanIn
comeTaxExpense

TaxExpenseRelatingTo
GainLossOnDiscontinuan
ce

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85

IAS
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X duration debit Belastinglasten met betrek De belastinglasten met betrekking tot de winst (het verlies) uit informatieverschaffing: IAS
king tot winst (verlies) uit de beëindiging wanneer bedrijfsactiviteiten worden beëindigd. 12 81 h i, informatiever
de beëindiging
[Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]
schaffing: IFRS 5 33 b iv

X duration debit Belastinglasten die geen Het bedrag aan belastinglasten exclusief winstbelastinglasten.
winstbelastinglasten zijn

Belastinglasten uit hoofde
van beëindigde bedrijfsacti
viteit [abstract]

X duration debit Belastinglasten (-baten) te Het product van de commerciële winst vermenigvuldigd met informatieverschaffing:
gen het toepasselijk belas het (de) toepasselijke belastingtarie(f)(ven). [Zie: commerciële 12 81 c i
winst; toepasselijk belastingtarief]
tingtarief

TaxExpenseIncomeAtAp
plicableTaxRate

ifrs-full

IAS

IAS
NL

Het bedrag van de belastinglasten of -baten met betrekking tot voorbeeld: IAS 12 80 h
wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving en
fouten die in winst of verlies zijn opgenomen in overeenstem
ming met IAS 8, omdat zij niet retroactief kunnen worden
verwerkt.

X duration debit Fiscale gevolgen van fiscale Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de belas informatieverschaffing:
verliezen
tinglasten (-baten) en het product van de commerciële winst 12 81 c i
vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke belastingtarie(f)(ven)
met betrekking tot fiscale verliezen. [Zie: commerciële winst]

Referenties

TaxEffectOfTaxLosses

Documentatielabel

ifrs-full

Label

X duration cre Fiscale gevolgen van op Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de belas informatieverschaffing:
dit
brengsten vrijgesteld van be tinglasten (-baten) en het product van de commerciële winst 12 81 c i
lastingen
vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke belastingtarie(f)(ven)
met betrekking tot opbrengsten die zijn vrijgesteld van belas
tingen. [Zie: commerciële winst]

Elementtype en at
tributen

TaxEffectOfRevenue
sExemptFromTaxati
on2011

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/764
29.5.2019

Elementtype en at
tributen
Label

Referenties

Belastingtariefgevolgen van
lasten die niet aftrekbaar
zijn bij de bepaling van fis
cale winst (fiscaal verlies)

Belastingtariefgevolgen van De belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het ge informatieverschaffing:
buitenlandse belastingtarie middelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke belas 12 81 c ii
ven
tingtarief, voortvloeiend uit de toepassing van buitenlandse
belastingtarieven. [Zie: gemiddeld effectief belastingtarief; toe
passelijk belastingtarief]

Belastingtariefgevolgen van Belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het gemid gebruikelijke werkwijze: IAS
de bijzondere waardever delde effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingta 12 81 c ii
mindering van goodwill
rief, voortvloeiend uit de bijzondere waardevermindering van
goodwill. [Zie: gemiddeld effectief belastingtarief; toepasselijk
belastingtarief; Goodwill]

X.XX duration

X.XX duration

X.XX duration

TaxRateEffectOfExpense
NotDeductibleInDetermi
ningTaxableProfitTaxLoss

TaxRateEffectOfFo
reignTaxRates

TaxRateEffectOfImpair
mentOfGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

De belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het ge informatieverschaffing:
middelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke belas 12 81 c ii
tingtarief, voortvloeiend uit de lasten die niet aftrekbaar zijn
bij de bepaling van fiscale winst. [Zie: gemiddeld effectief be
lastingtarief; toepasselijk belastingtarief]

IAS

IAS

Belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het gemid gebruikelijke werkwijze: IAS
delde effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingta 12 81 c ii
rief, voortvloeiend uit aanpassingen voor verschuldigde en ver
rekenbare belasting van voorgaande perioden. [Zie: gemiddeld
effectief belastingtarief; toepasselijk belastingtarief; aanpassin
gen voor verschuldigde belastinglasten (verrekenbare belasting
baten) van voorgaande perioden]

NL

Belastingtariefgevolgen van
aanpassingen voor verschul
digde en verrekenbare belas
ting van voorgaande perio
den

X.XX duration

TaxRateEffectOfAdjust
mentsForCurrentTaxOfPri
orPeriods

IAS

ifrs-full

Belastingtariefgevolgen van De belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het ge informatieverschaffing:
een wijziging van belasting middelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke belas 12 81 c ii
tarief
tingtarief, voortvloeiend uit een wijziging van het belastingta
rief. [Zie: gemiddeld effectief belastingtarief; toepasselijk belas
tingtarief]

De belastinglasten met betrekking tot de winst die (het verlies informatieverschaffing: IAS
dat) voortvloeit uit hoofde van gewone activiteiten van beëin 12 81 h ii, informatiever
digde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten schaffing: IFRS 5 33 b ii
[member]; winst (verlies)]

Documentatielabel

TaxRateEffectFromChange
InTaxRate

X.XX duration

TaxExpenseRelatingToPro X duration debit Belastinglasten met betrek
fitLossFromOrdinaryActivi
king tot winst (verlies) uit
tiesOfDiscontinuedOperati
hoofde van gewone activitei
ons
ten van beëindigde bedrijfs
activiteiten

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Op de overnamedatum op
genomen, op technologie
gebaseerde immateriële acti
va

Tijdelijke verschillen [mem Dit lid geeft verschillen aan tussen de boekwaarde van een informatieverschaffing:
ber]
actief of verplichting in het overzicht van de financiële positie 12 81 g
en de fiscale boekwaarde ervan. Tijdelijke verschillen kunnen
zijn: a) belastbare tijdelijke verschillen; of b) verrekenbare tij
delijke verschillen. [Zie: boekwaarde [member]]

X instant debit

member

TechnologybasedIntangi
bleAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

TemporaryDifferenceMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

IAS

NL

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag aan op techno gebruikelijke werkwijze: IFRS
logie gebaseerde immateriële activa die zijn verworven in een 3 B64 i
bedrijfscombinatie. [Zie: op technologie gebaseerde immateriële
activa [member]; bedrijfscombinaties [member]]

Op technologie gebaseerde Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die op gebruikelijke werkwijze: IAS
immateriële activa [member] technologie gebaseerde activa vertegenwoordigen. Deze activa 38 119
kunnen geoctrooieerde en niet-geoctrooieerde technologie, da
tabases en handelsgeheimen behelzen. [Zie: andere immateriële
activa dan goodwill]

member

TechnologybasedIntangi
bleAssetsMember

ifrs-full

IAS

van De belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het ge informatieverschaffing:
middelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke belas 12 81 c ii
tingtarief, voortvloeiend uit fiscale verliezen. [Zie: gemiddeld
effectief belastingtarief; toepasselijk belastingtarief]

Referenties

IAS

Documentatielabel

Belastingtariefgevolgen van De belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het ge informatieverschaffing:
opbrengsten vrijgesteld van middelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke belas 12 81 c ii
belastingen
tingtarief, voortvloeiend uit opbrengsten die zijn vrijgesteld
van belastingen. [Zie: gemiddeld effectief belastingtarief; toepas
selijk belastingtarief]

Label

Belastingtariefgevolgen
fiscale verliezen

TaxRateEffectOfTaxLosses

ifrs-full

X.XX duration

Elementtype en at
tributen

X.XX duration

TaxRateEffectOfRevenue
sExemptFromTaxation

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix
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axis

member

TemporaryDifferenceUnu
sedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsAxis

TemporaryDifferenceUnu
sedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsMember

TerminationBenefitsExpen
se

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

IAS

Tijdelijk verschil, niet-ge
compenseerde fiscaal ver
rekenbare verliezen en on
gebruikte fiscaal verreken
bare tegoeden [member]

Dit lid geeft tijdelijke verschillen, niet-gecompenseerde fiscaal informatieverschaffing:
verrekenbare verliezen en ongebruikte fiscaal verrekenbare te 12 81 g
goeden aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde
voor de as „Tijdelijk verschil, niet-gecompenseerde fiscaal ver
rekenbare verliezen en ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoe
den” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: tijdelijke
verschillen [member]; ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoe
den [member]; niet-gecompenseerde fiscaal verrekenbare ver
liezen [member]]

IAS

IAS

Het totaalbedrag aan tijdelijke verschillen die verband houden informatieverschaffing:
met investeringen in dochterondernemingen, filialen, geassoci 12 81 f
eerde deelnemingen en belangen in gezamenlijke overeenkom
sten, waarvoor geen uitgestelde belastingverplichtingen zijn op
genomen omdat aan de twee volgende voorwaarden is voldaan:
a) de moedermaatschappij, investeerder, deelnemer in een joint
venture of deelnemer in een gezamenlijke bedrijfsactiviteit kan
het tijdstip bepalen waarop het tijdelijke verschil wordt afge
wikkeld; en b) het is waarschijnlijk dat het tijdelijke verschil in
de nabije toekomst niet zal worden afgewikkeld. [Zie: geasso
cieerde deelnemingen [member]; dochterondernemingen
[member]; tijdelijke verschillen [member]; investeringen in
dochterondernemingen]

Documentatielabel

Tijdelijk verschil, niet-ge De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
compenseerde fiscaal ver of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 12 81 g
rekenbare verliezen en on tabel vervolledigen.
gebruikte fiscaal verreken
bare tegoeden [axis]

Tijdelijke verschillen die ver
band houden met investe
ringen in dochteronder
nemingen, filialen, geassoci
eerde deelnemingen en be
langen in gezamenlijke over
eenkomsten, waarvoor geen
uitgestelde belastingverplich
tingen zijn opgenomen

Label

NL

X duration debit Lasten uit hoofde van ont Het bedrag aan lasten met betrekking tot ontslagvergoedingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
slagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn personeelsbeloningen die worden 19 171
toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband
van een werknemer als gevolg van hetzij: a) de beslissing van
een entiteit om het dienstverband van een werknemer te be
ëindigen vóór de normale pensioendatum; of b) het besluit van
een werknemer om in ruil voor de beëindiging van het dienst
verband op een aanbod van vergoedingen in te gaan. [Zie:
lasten uit hoofde van personeelsbeloningen]

X instant

Elementtype en at
tributen

TemporaryDifferencesAs
sociatedWithInvestments
InSubsidiariesBranchesAn
dAssociatesAndInterestsIn
JointVentures

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/767

text

member

TitleOfNewIFRS

TopOfRangeMember

TradeAndOtherCurrent
Payables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

voorbeeld: IFRS 13 IE63,
voorbeeld: IFRS 13 B6, infor
matieverschaffing: IFRS 14
33 b, informatieverschaffing:
IFRS 2 45 d, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 7

Handels- en andere kortlo Het bedrag aan kortlopende handelsschulden en andere kort informatieverschaffing: IAS 1
pende schulden
lopende schulden. [Zie: kortlopende handelsschulden; andere 54 k
kortlopende schulden]

Bovengrens van een bereik Dit lid geeft de bovengrens van een bereik aan.
[member]

Naam van een nieuwe IFRS De naam van een nieuwe IFRS die is uitgegeven maar nog niet voorbeeld: IAS 8 31 a
in werking is getreden.

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant credit

text

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

ifrs-full

NL

Naam van een voor het De naam van een voor het eerst toegepaste IFRS. [Zie: IFRS informatieverschaffing: IAS 8
eerst toegepaste IFRS
[member]]
28 a

Tijdstip van overdracht van Dit lid geeft alle tijdstippen aan van de overdracht van goede voorbeeld: IFRS 15 B89 f goederen of diensten [mem ren of diensten in het kader van contracten met klanten. Dit ingangsdatum 1.1.2018
ber]
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Tijd
stip van overdracht van goederen of diensten” indien er geen
ander lid wordt gebruikt.

member

TimingOfTransferOfGood
sOrServicesMember

ifrs-full

Tijdstip van overdracht van De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 15 B89 f goederen of diensten [axis] of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum 1.1.2018
tabel vervolledigen.

TimingOfTransferOfGood
sOrServicesAxis

ifrs-full

voorbeeld: IFRS 15 B89 d ingangsdatum 1.1.2018

Referenties

De beschrijving van het tijdstip van, en de reden voor, de informatieverschaffing: IFRIC
overdracht tussen financiële verplichtingen en het eigen ver 2 13
mogen, toe te rekenen aan een wijziging in het terugbetalings
verbod.

Contracten in eigen beheer Dit lid geeft contracten in eigen beheer met klanten aan.
[member]

Documentatielabel

axis

TimingAndReasonFor
TransferBetweenFinancial
LiabilitiesAndEquityAttri
butableToChangeInRe
demptionProhibition

ifrs-full

member

Label

Beschrijving van tijdstip en
reden voor de overdracht
tussen financiële verplichtin
gen en eigen vermogen, toe
te rekenen aan een wijziging
in het terugbetalingsverbod

TimeandmaterialsCon
tractsMember

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

text

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/768
29.5.2019

Handels- en andere kortlo Het bedrag aan kortlopende vorderingen en andere kortlo informatieverschaffing: IAS 1
pende vorderingen
pende vorderingen. [Zie: kortlopende handelsvorderingen; an 54 h, informatieverschaffing:
dere kortlopende vorderingen]
IAS 1 78 b

X instant credit

X instant debit

X instant debit

X instant credit

TradeAndOtherCurrent
PayablesToTradeSuppliers

TradeAndOtherCurrentRe
ceivables

TradeAndOtherCurrentRe
ceivablesAbstract

TradeAndOtherCurrentRe
ceivablesDueFromRelated
Parties

TradeAndOtherPayables

TradeAndOtherPayables
Abstract

TradeAndOtherPayablesRe
cognisedAsOfAcquisition
Date

TradeAndOtherPayablesTo X instant credit
RelatedParties

TradeAndOtherPayablesTo X instant credit
TradeSuppliers

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

aan

Het bedrag van de betaling verschuldigd aan leveranciers voor gebruikelijke werkwijze: IAS
goederen en diensten die worden gebruikt in het kader van de 1 78
bedrijfsactiviteiten van de entiteit.

verbonden Het bedrag aan schulden aan verbonden partijen. [Zie: verbon gebruikelijke werkwijze: IAS
den partijen [member]]
1 78

Publicatieblad van de Europese Unie

Handelsschulden

Schulden
partijen

Handels- en andere schulden Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor handels- gebruikelijke werkwijze: IFRS
opgenomen op de overna en andere schulden die zijn overgenomen in een bedrijfscom 3 B64 i
medatum
binatie. [Zie: handels- en andere schulden; bedrijfscombinaties
[member]]

Handels- en andere schulden
[abstract]

Handels- en andere schulden Het bedrag aan handelsschulden en andere schulden. [Zie: han informatieverschaffing: IAS 1
delsschulden; andere schulden]
54 k

Kortlopende vorderingen op Het bedrag aan kortlopende vorderingen op verbonden partij voorbeeld: IAS 1 78 b
en. [Zie: verbonden partijen [member]]
verbonden partijen

Handels- en andere kortlo
pende vorderingen [abstract]

handelsschul Het kortlopende bedrag van de betaling verschuldigd aan le gebruikelijke werkwijze: IAS
veranciers voor goederen en diensten die worden gebruikt in 1 78, voorbeeld: IAS 1 70
het kader van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit. [Zie: kort
lopende verplichtingen; handelsschulden]

Kortlopende schulden aan Het bedrag aan kortlopende schulden verschuldigd aan verbon gebruikelijke werkwijze: IAS
den partijen. [Zie: verbonden partijen [member]; schulden aan 1 78
verbonden partijen
verbonden partijen]

NL

X instant credit

Kortlopende
den

X instant credit

Handels- en andere kortlo
pende schulden [abstract]

TradeAndOtherCurrent
PayablesToRelatedParties

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

TradeAndOtherCurrent
PayablesAbstract

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
L 143/769

Documentatielabel

Referenties

Handels- en andere vorde
ringen [abstract]

Vorderingen op verbonden Het bedrag aan vorderingen op verbonden partijen. [Zie: ver voorbeeld: IAS 1 78 b
partijen
bonden partijen [member]]

TradeAndOtherReceiva
blesAbstract

TradeAndOtherReceiva
blesDueFromRelatedParties

TradeReceivables

TradeReceivablesMember

TradingEquitySecurities
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Handelsvorderingen [mem Dit lid geeft handelsvorderingen aan. [Zie: handelsvorderingen] gebruikelijke werkwijze: IAS
ber]
1 112 c, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35H b iii - in
gangsdatum 1.1.2018, infor
matieverschaffing: IFRS 7
35M b iii - ingangsdatum
1.1.2018, voorbeeld: IFRS 7
35N
ingangsdatum
1.1.2018

Aandelen en vergelijkbare Dit lid geeft eigenvermogensinstrumenten aan die a) hoofd voorbeeld: IFRS 13 IE60,
effecten voor handelsdoel zakelijk worden verworven of aangegaan met het doel deze voorbeeld: IFRS 13 94
einden [member]
op korte termijn te verkopen of terug te kopen; of b) bij eerste
opname deel uitmaken van een portefeuille van geïdentificeerde
financiële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd en
waarvoor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk pa
troon van winstnemingen op korte termijn.

member

Het bedrag verschuldigd door klanten voor verkochte goederen voorbeeld: IAS 1 78 b
en diensten.

member

Handelsvorderingen

NL

X instant debit

X instant debit

Handels- en andere vorde Het bedrag aan handelsvorderingen en andere vorderingen. informatieverschaffing: IAS 1
[Zie: handelsvorderingen; andere vorderingen]
54 h, informatieverschaffing:
ringen
IAS 1 78 b

ifrs-full

X instant debit

TradeAndOtherReceivables

Handels- en andere schul Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die voorbeeld: IFRS 7 IG31A den, niet-gedisconteerde kas verband houden met handels- en andere schulden. [Zie: han ingangsdatum
1.1.2019,
stromen
dels- en andere schulden]
voorbeeld: IFRS 7 B11D

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

TradeAndOtherPayable
sUndiscountedCashFlows

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/770
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X duration cre Handelsbaten (-lasten) uit Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) met betrekking tot eigen gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
hoofde van eigenvermogens vermogensinstrumenten. [Zie: aangehouden eigenvermogens 1 112 c
instrumenten
instrumenten; handelsbaten (-lasten)]

X duration cre Handelsbaten (-lasten) uit Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) met betrekking tot valu gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
hoofde van valutacontracten tacontracten. [Zie: handelsbaten (-lasten)]
1 112 c

TradingIncomeExpenseOn
DebtInstruments

TradingIncomeExpenseOn
DerivativeFinancialInstru
ments

TradingIncomeExpenseO
nEquityInstruments

TradingIncomeExpenseOn
ForeignExchangeContracts

TradingSecuritiesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Effecten voor handelsdoel Dit lid geeft financiële instrumenten aan die a) hoofdzakelijk voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
worden verworven of aangegaan met het doel deze op korte voorbeeld: IFRS 7 6
einden [member]
termijn te verkopen of terug te kopen; of b) bij eerste opname
deel uitmaken van een portefeuille van geïdentificeerde finan
ciële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd en waar
voor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk patroon van
winstnemingen op korte termijn. [Zie: financiële instrumenten,
klasse [member]]

NL

X duration cre Handelsbaten (-lasten) uit Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) met betrekking tot afge gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
hoofde van afgeleide financi leide financiële instrumenten. [Zie: derivaten [member]; han 1 112 c
ële instrumenten
delsbaten (-lasten)]

X duration cre Handelsbaten (-lasten) uit Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) met betrekking tot gebruikelijke werkwijze: IAS
dit
hoofde van schuldbewijzen schuldbewijzen. [Zie: aangehouden schuldbewijzen; handels 1 112 c
baten (-lasten)]

Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) met betrekking tot han gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
delsactiva en -verplichtingen.

ifrs-full

Handelsbaten (-lasten) [ab
stract]

X duration cre Handelsbaten (-lasten)
dit

TradingIncomeExpenseAb
stract

Referenties

ifrs-full

Documentatielabel

TradingIncomeExpense

Label

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

29.5.2019
Publicatieblad van de Europese Unie
L 143/771

Documentatielabel

Referenties

X duration

X duration debit Overboeking van vastgoed Het bedrag dat is overgeboekt van vastgoedbeleggingen in aan gebruikelijke werkwijze: IAS
beleggingen in aanbouw of bouw of ontwikkeling naar voltooide vastgoedbeleggingen. 40 76, gebruikelijke werkwij
ontwikkeling, vastgoedbeleg [Zie: vastgoedbeleggingen]
ze: IAS 40 79 d
gingen

TransferBetweenFinancial
LiabilitiesAndEquityAttri
butableToChangeInRe
demptionProhibition

TransferFromInvestment
PropertyUnderConstructio
nOrDevelopmentInvest
mentProperty

ifrs-full

ifrs-full

Dit lid geeft transacties aan die los van de verwerving van informatieverschaffing:
activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombina 3 B64 l
ties worden opgenomen. Dit vertegenwoordigt tevens de stan
daardwaarde voor de as „Transacties die los van de verwerving
van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscom
binatie worden opgenomen” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

IFRS

Overboeking tussen financi Het bedrag overgeboekt tussen financiële verplichtingen en het informatieverschaffing: IFRIC
ële verplichtingen en eigen eigen vermogen, toe te rekenen aan een wijziging in het te 2 13
vermogen, toe te rekenen rugbetalingsverbod.
aan een wijziging in het te
rugbetalingsverbod

Transacties die los van de
verwerving van activa en
de overname van verplich
tingen in de bedrijfscom
binatie worden opgenomen
[member]

NL

member

IFRS

TransactionsRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
binationMember

Transacties die los van de De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
verwerving van activa en of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 3 B64 l
de overname van verplich tabel vervolledigen.
tingen in de bedrijfscom
binatie worden opgenomen
[axis]

ifrs-full

axis

TransactionsRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
binationAxis

Aan resterende prestatiever Het bedrag van de transactieprijs die is toegewezen aan de informatieverschaffing: IFRS
plichtingen
toegewezen prestatieverplichtingen die niet zijn vervuld (of gedeeltelijk 15 120 a - ingangsdatum
transactieprijs
niet zijn vervuld) aan het einde van de verslagperiode. De 1.1.2018
transactieprijs is de vergoeding waarop een entiteit verwacht
recht te hebben in ruil voor de overdracht van beloofde goe
deren of diensten aan een klant, exclusief namens derden
geïnde bedragen (bijvoorbeeld bepaalde omzetbelastingen).
[Zie: prestatieverplichtingen [member]]

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

TransactionPriceAllocated
ToRemainingPerformance
Obligations

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/772
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Label

Documentatielabel

Referenties

X duration cre Overdrachten naar niveau 3 Het bedrag aan overdrachten van verplichtingen naar niveau 3 informatieverschaffing:
dit
in de reëlewaardehiërarchie, in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: niveau 3 in de reëlewaarde 13 93 e iv
verplichtingen
hiërarchie [member]]

X duration

TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyEntitysOw
nEquityInstruments

TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

TransfersOfCumulative
GainLossWithinEquity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Overboekingen van cumula
tieve winst (verlies) binnen
het eigen vermogen wan
neer veranderingen in het
aan de verplichting verbon
den kredietrisico in de ove
rige onderdelen van het to
taalresultaat worden gepre
senteerd

X duration cre Overdrachten naar niveau 3
dit
in de reëlewaardehiërarchie,
eigenvermogensinstrumen
ten van de entiteit

IFRS

IFRS

Het bedrag aan overboekingen binnen het eigen vermogen van informatieverschaffing: IFRS
cumulatieve winst (verlies) uit hoofde van financiële verplich 7 10 c - ingangsdatum
tingen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met 1.1.2018
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies waar
voor veranderingen in het aan de verplichting verbonden kre
dietrisico in de overige onderdelen van het totaalresultaat wor
den gepresenteerd. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies]

Het bedrag aan overdrachten van eigenvermogensinstrumenten informatieverschaffing:
van de entiteit naar niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: 13 93 e iv
eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member]; niveau
3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

IFRS

IAS

NL

X duration debit Overdrachten naar niveau 3 Het bedrag aan overdrachten van activa naar niveau 3 in de informatieverschaffing:
in de reëlewaardehiërarchie, reëlewaardehiërarchie. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërar 13 93 e iv
activa
chie [member]]

TransfersFromToOtherReti X duration cre Overdrachten van (naar) an De stijging (daling) van nettoactiva beschikbaar voor uitkerin informatieverschaffing:
rementBenefitPlans
dit
dere toegezegdpensioenrege gen resulterend uit overdrachten van (naar) andere toegezegd 26 35 b x
lingen
pensioenregelingen. [Zie: activa (verplichtingen) van pensioen
regeling]

ifrs-full

X duration debit Overboeking van (naar) Het bedrag dat is overgeboekt van (naar) voorraden en vast informatieverschaffing: IAS
voorraden en vastgoed voor goed voor eigen gebruik naar (van) vastgoedbeleggingen. [Zie: 40 76 f, informatieverschaf
eigen gebruik, vastgoedbe voorraden; vastgoedbeleggingen]
fing: IAS 40 79 d vii
leggingen

Elementtype en at
tributen

TransferFromToInventorie
sAndOwnerOccupiedPro
pertyInvestmentProperty

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X duration

X duration

X duration

TransfersOfResearchAnd
DevelopmentToEntityRela
tedPartyTransactions

TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyAssets

TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityIn
struments

TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Overdrachten van niveau 1
naar niveau 2 in de re
ëlewaardehiërarchie,
ver
plichtingen
aangehouden
aan het einde van de ver
slagperiode

Overdrachten van niveau 1
naar niveau 2 in de re
ëlewaardehiërarchie, eigen
vermogensinstrumenten van
de entiteit aangehouden aan
het einde van de verslagpe
riode

Overdrachten van niveau 1
naar niveau 2 in de re
ëlewaardehiërarchie, activa
aangehouden aan het einde
van de verslagperiode

IFRS

IFRS

Het bedrag aan overdrachten van niveau 1 naar niveau 2 in de informatieverschaffing:
reëlewaardehiërarchie van eigenvermogensinstrumenten van de 13 93 c
entiteit aangehouden aan het einde van de verslagperiode. [Zie:
eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member]; niveau
1 in de reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 2 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]]

Het bedrag aan overdrachten van niveau 1 naar niveau 2 in de informatieverschaffing:
reëlewaardehiërarchie van verplichtingen aangehouden aan het 13 93 c
einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in de reëlewaarde
hiërarchie [member]; niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie
[member]]

IFRS

Het bedrag aan overdrachten van niveau 1 naar niveau 2 in de informatieverschaffing:
reëlewaardehiërarchie van activa aangehouden aan het einde 13 93 c
van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in de reëlewaardehiërar
chie [member]; niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

Overdrachten van onder Het bedrag aan overdrachten van onderzoek en ontwikkeling voorbeeld: IAS 24 21 e
zoek en ontwikkeling naar naar de entiteit in het kader van transacties met verbonden
de entiteit, transacties met partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
verbonden partijen

Overdrachten van onder Het bedrag aan overdrachten van onderzoek en ontwikkeling voorbeeld: IAS 24 21 e
zoek en ontwikkeling van van de entiteit in het kader van transacties met verbonden
de entiteit, transacties met partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
verbonden partijen

Label

NL

X duration

X duration

Elementtype en at
tributen

TransfersOfResearchAnd
DevelopmentFromEntity
RelatedPartyTransactions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/774
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Referenties

X duration

X duration cre Overdrachten vanuit niveau Het bedrag aan overdrachten van activa vanuit niveau 3 in de informatieverschaffing:
dit
3 in de reëlewaardehiërar reëlewaardehiërarchie. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërar 13 93 e iv
chie, activa
chie [member]]

X duration debit Overdrachten vanuit niveau
3 in de reëlewaardehiërar
chie, eigenvermogensinstru
menten van de entiteit

TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyLiabilities

TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyAssets

TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration debit Overdrachten vanuit niveau Het bedrag aan overdrachten van verplichtingen vanuit niveau informatieverschaffing:
3 in de reëlewaardehiërar 3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: niveau 3 in de reëlewaar 13 93 e iv
chie, verplichtingen
dehiërarchie [member]]

Het bedrag aan overdrachten van eigenvermogensinstrumenten informatieverschaffing:
van de entiteit vanuit niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie. 13 93 e iv
[Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member];
niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

Het bedrag aan overdrachten van niveau 2 naar niveau 1 in de informatieverschaffing:
reëlewaardehiërarchie van verplichtingen aangehouden aan het 13 93 c
einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in de reëlewaarde
hiërarchie [member]; niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie
[member]]

IFRS

IFRS

NL

Overdrachten van niveau 2
naar niveau 1 in de re
ëlewaardehiërarchie,
ver
plichtingen
aangehouden
aan het einde van de ver
slagperiode

Het bedrag aan eventuele overdrachten van niveau 2 naar informatieverschaffing:
niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie van eigenvermogens 13 93 c
instrumenten van de entiteit aangehouden aan het einde van
de verslagperiode. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een
entiteit [member]; niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie [mem
ber]; niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

Overdrachten van niveau 2
naar niveau 1 in de re
ëlewaardehiërarchie, eigen
vermogensinstrumenten van
de entiteit aangehouden aan
het einde van de verslagpe
riode

X duration

TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityIn
struments

Het bedrag aan overdrachten van niveau 2 naar niveau 1 in de informatieverschaffing:
reëlewaardehiërarchie van activa aangehouden aan het einde 13 93 c
van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in de reëlewaardehiërar
chie [member]; niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Overdrachten van niveau 2
naar niveau 1 in de re
ëlewaardehiërarchie, activa
aangehouden aan het einde
van de verslagperiode

Label

X duration

Elementtype en at
tributen

TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyAssets

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/775

X duration

X duration

X duration debit Vervoerskosten

X duration debit Reiskosten

X instant debit

member

TransfersUnderLicenseA
greementsFromEntityRela
tedPartyTransactions

TransfersUnderLicenseA
greementsToEntityRelated
PartyTransactions

TransportationExpense

TravelExpense

TreasuryShares

TreasurySharesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan overdrachten ingevolge financieringsovereen voorbeeld: IAS 24 21 g
komsten aan de entiteit in het kader van transacties met ver
bonden partijen, met inbegrip van leningen en kapitaalstortin
gen in geldmiddelen of in natura. [Zie: verbonden partijen
[member]]

Het bedrag aan overdrachten ingevolge financieringsovereen voorbeeld: IAS 24 21 g
komsten van de entiteit in het kader van transacties met ver
bonden partijen, met inbegrip van leningen en kapitaalstortin
gen in geldmiddelen of in natura. [Zie: verbonden partijen
[member]]

Documentatielabel

Eigenvermogensinstrumenten van een entiteit, aangehouden voorbeeld: IAS 1 78 e, infor
door de entiteit of andere leden van de geconsolideerde groep. matieverschaffing: IAS 32 34

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
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Ingekochte eigen aandelen Dit lid geeft eigenvermogensinstrumenten van de entiteit aan, informatieverschaffing: IAS 1
aangehouden door de entiteit of andere leden van de geconsoli 106
[member]
deerde groep.

Ingekochte eigen aandelen

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit reizen.

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit vervoersdiensten.

Overdrachten ingevolge li Het bedrag aan overdrachten ingevolge licentieovereenkomsten voorbeeld: IAS 24 21 f
centieovereenkomsten aan aan de entiteit in het kader van transacties met verbonden
de entiteit, transacties met partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
verbonden partijen

NL

Overdrachten ingevolge li Het bedrag aan overdrachten ingevolge licentieovereenkomsten voorbeeld: IAS 24 21 f
centieovereenkomsten van van de entiteit in het kader van transacties met verbonden
de entiteit, transacties met partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
verbonden partijen

Overdrachten ingevolge fi
nancieringsovereenkomsten
aan de entiteit, transacties
met verbonden partijen

ifrs-full

X duration

TransfersUnderFinanceA
greementsToEntityRelated
PartyTransactions

Overdrachten ingevolge fi
nancieringsovereenkomsten
van de entiteit, transacties
met verbonden partijen

Label

ifrs-full

X duration

Elementtype en at
tributen

TransfersUnderFinanceA
greementsFromEntityRela
tedPartyTransactions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/776
29.5.2019

member

axis

TypeOfMeasurementOfEx
pectedCreditLossesMember

TypesOfContractsAxis

TypesOfContractsMember

TypesOfCustomersAxis

TypesOfCustomersMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Types klanten [member]

Types klanten [axis]

Types contracten [member]

Types contracten [axis]

informatieverschaffing: IFRS
7 35H - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35M - ingangs
datum 1.1.2018

Dit lid geeft alle types klanten aan. Dit vertegenwoordigt tevens voorbeeld: IFRS 15 B89 c de standaardwaarde voor de as „Types klanten” indien er geen ingangsdatum 1.1.2018
ander lid wordt gebruikt.

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 15 B89 c of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum 1.1.2018
tabel vervolledigen.

Dit lid geeft alle types contracten met klanten aan. Dit ver voorbeeld: IFRS 15 B89 d tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Types ingangsdatum 1.1.2018
contracten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden voorbeeld: IFRS 15 B89 d of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de ingangsdatum 1.1.2018
tabel vervolledigen.

Type waardering van te ver Dit lid staat voor alle types waardering van te verwachten
wachten
kredietverliezen kredietverliezen. Te verwachten kredietverliezen zijn het gewo
[member]
gen gemiddelde van kredietverliezen waarbij de respectieve ri
sico's van een wanbetaling als wegingsfactoren worden ge
bruikt. Dit lid vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde
voor de as „Types waardering van te verwachten kredietverlie
zen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Type waardering van te ver De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
wachten
kredietverliezen of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 35H - ingangsdatum
[axis]
tabel vervolledigen.
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35M - ingangs
datum 1.1.2018

informatieverschaffing: IFRS
7 35H a - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 35M a - ingangs
datum 1.1.2018

Referenties
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member

axis

Documentatielabel

Binnen twaalf maanden te Dit lid geeft het gedeelte aan van de tijdens de looptijd te
verwachten kredietverliezen verwachten kredietverliezen dat de te verwachten kredietverlie
[member]
zen vertegenwoordigt die voortvloeien uit gebeurtenissen waar
door wanbetaling met betrekking tot een financieel instrument
ontstaat, en die zich binnen een periode van twaalf maanden
na de verslagdatum kunnen voordoen. [Zie: type waardering
van te verwachten kredietverliezen [member]; tijdens de loop
tijd te verwachten kredietverliezen [member]]

Label

NL

member

axis

TypeOfMeasurementOfEx
pectedCreditLossesAxis

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

TwelvemonthExpectedCre
ditLossesMember

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/777

member

axis

TypesOfHedgesAxis

TypesOfHedgesMember

TypesOfInstrumentMem
ber

TypesOfInsuranceContract
sAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Dit lid geeft alle types afdekkingen aan. Dit vertegenwoordigt informatieverschaffing: IFRS
tevens de standaardwaarde voor de as „Types afdekkingen” 7 22 - vervaldatum 1.1.2018,
indien er geen ander lid wordt gebruikt.
informatieverschaffing: IFRS
7 24A - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24B - ingangs
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing: IFRS 7 24C - in
gangsdatum 1.1.2018

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 22 - vervaldatum 1.1.2018,
tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IFRS
7 24A - ingangsdatum
1.1.2018, informatieverschaf
fing: IFRS 7 24B - ingangs
datum 1.1.2018, informatie
verschaffing: IFRS 7 24C - in
gangsdatum 1.1.2018
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Types verzekeringscontrac De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden gebruikelijke werkwijze: IFRS
ten [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 4 Informatieverschaffing
tabel vervolledigen.

Types instrumenten [mem Dit lid geeft alle types financiële instrumenten aan. Dit ver voorbeeld: IFRS 7 B33
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Aanhou
ber]
dende betrokkenheid bij niet langer opgenomen financiële ac
tiva per type instrument” indien er geen ander lid wordt ge
bruikt.

Afdekkingen [member]

Types afdekkingen [axis]

NL

member

axis

Types financiële verplichtin De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
gen [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 B52, informatieverschaf
tabel vervolledigen.
fing: IFRS 7 B51

Referenties

axis

TypesOfFinancialLiabilitie
sAxis

ifrs-full

Documentatielabel

Types financiële activa [axis] De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 B52, informatieverschaf
tabel vervolledigen.
fing: IFRS 7 B51

Label

axis

TypesOfFinancialAsset
sAxis

ifrs-full

Elementtype en at
tributen

Elementnaam/rol URI

Prefix

L 143/778
29.5.2019

TypesOfRisksAxis

TypesOfRisksMember

TypesOfSharebasedPay
mentArrangementsAxis

TypesOfTransferMember

UMTSLicencesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

UMTS-licenties [member]

Dit lid geeft licenties inzake Universal Mobile Telecommunica gebruikelijke werkwijze: IAS
38 119
tions System aan. [Zie: licenties en franchises]

Types overdrachten [mem Dit lid geeft alle types overdrachten van financiële instrumen voorbeeld: IFRS 7 B33
ber]
ten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor
de as „Aanhoudende betrokkenheid bij niet langer opgenomen
financiële activa per type overdracht” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

IFRS

Dit lid geeft alle types risico's aan. Dit vertegenwoordigt tevens informatieverschaffing: IFRS
de standaardwaarde voor de as „Types risico's” indien er geen 7 33, informatieverschaffing:
ander lid wordt gebruikt.
IFRS 7 34, informatiever
schaffing: IFRS 7 21C - in
gangsdatum 1.1.2018

Types op aandelen geba De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
seerde betalingsovereenkom of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 2 45
sten [axis]
tabel vervolledigen.

Risico [member]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 33, informatieverschaffing:
tabel vervolledigen.
IFRS 7 34, informatiever
schaffing: IFRS 7 21C - in
gangsdatum 1.1.2018
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member

member

axis

member

Types risico's [axis]

NL

axis

Types aan tariefregulering De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IFRS
onderworpen
activiteiten of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 14 30, informatieverschaf
[axis]
tabel vervolledigen.
fing: IFRS 14 33

axis

TypesOfRateregulatedActi
vitiesAxis

ifrs-full

vastgoedbeleggingen De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden gebruikelijke werkwijze: IAS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 1 112 c
tabel vervolledigen.

Types
[axis]

axis

TypesOfInvestmentProper
tyAxis

Referenties

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden gebruikelijke werkwijze: IFRS
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 7 39
tabel vervolledigen.

Documentatielabel

ifrs-full

Types rentevoeten [axis]

Label

axis

Elementtype en at
tributen

TypesOfInterestRatesAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/779

Documentatielabel

Referenties

Niet-geconsolideerde
ge De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
structureerde
entiteiten of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 12 B4 e
[axis]
tabel vervolledigen.

Niet-geconsolideerde
ge De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
structureerde
entiteiten of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 12 19F
waarover een beleggings tabel vervolledigen.
entiteit zeggenschap heeft
[axis]

Niet-geconsolideerde
ge
structureerde
entiteiten
waarover een beleggings
entiteit zeggenschap heeft
[member]

niet-geconsolideerde
ge Dit lid geeft niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten aan. informatieverschaffing:
structureerde
entiteiten Een gestructureerde entiteit is een entiteit die zodanig is opge 12 B4 e
[member]
zet dat stemrechten of vergelijkbare rechten niet de dominante
factor zijn bij het uitmaken wie zeggenschap over de entiteit
uitoefent, zoals wanneer eventuele stemrechten uitsluitend met
administratieve taken verband houden en de relevante activi
teiten door middel van contactuele overeenkomsten worden
aangestuurd. [Zie: geconsolideerd [member]]

axis

axis

member

member

UnconsolidatedStructure
dEntitiesAxis

UnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByIn
vestmentEntityAxis

UnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByIn
vestmentEntityMember

UnconsolidatedStructure
dEntitiesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

IAS

NL

Dit lid geeft niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten aan informatieverschaffing:
waarover een beleggingsentiteit zeggenschap heeft. Dit ver 12 19F
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Niet-ge
consolideerde gestructureerde entiteiten waarover een beleg
gingsentiteit zeggenschap heeft” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: informatieverschaffing over beleggingsentiteiten
[text block]; niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten
[member]]

Het bedrag aan goodwill verworven in een bedrijfscombinatie informatieverschaffing:
die niet aan een kasstroomgenererende eenheid (groep een 36 133
heden) is toegerekend. [Zie: goodwill; kasstroomgenererende
eenheden [member]; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

Niet-toegerekende goodwill

X instant debit

UnallocatedGoodwill

Niet-toegerekende bedragen Dit lid geeft posten aan die niet zijn toegerekend aan operati voorbeeld: IFRS 8 IG4, voor
[member]
onele segmenten.
beeld: IFRS 8 28

Label

ifrs-full

member

Elementtype en at
tributen

UnallocatedAmountsMem
ber

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/780
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Documentatielabel

Referenties

X instant credit

UndatedSubordinatedLiabi
lities

UndiscountedCashOutflo
wRequiredToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

IFRS

Dit lid geeft niet-geconsolideerde dochterondernemingen aan informatieverschaffing:
waarover de beleggingsentiteit rechtstreekse zeggenschap heeft. 12 19B
[Zie: informatieverschaffing over beleggingsentiteiten [text
block]; dochterondernemingen [member]]

member

UnconsolidatedSubsidia
riesThatInvestmentEntity
ControlsDirectlyMember

ifrs-full

Niet-gedisconteerde kasuit
stroom vereist om niet lan
ger opgenomen financiële
activa terug te kopen

De niet-gedisconteerde kasuitstromen die vereist zijn of kunnen informatieverschaffing:
zijn om niet langer opgenomen financiële activa terug te kopen 7 42E d
(bijvoorbeeld de uitoefenprijs bij een optieovereenkomst). [Zie:
financiële activa]

IFRS

Niet-gedateerde
achter Het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die geen speci gebruikelijke werkwijze: IAS
gestelde verplichtingen
fieke terugbetalingsdatum hebben. [Zie: achtergestelde verplich 1 112 c
tingen]

NL

Niet-geconsolideerde doch
terondernemingen waarover
de beleggingsentiteit recht
streekse zeggenschap heeft
[member]

IFRS

Niet-geconsolideerde doch Dit lid geeft niet-geconsolideerde dochterondernemingen aan. informatieverschaffing:
12 19B
terondernemingen
[mem [Zie: dochterondernemingen [member]]
ber]

member

UnconsolidatedSubsidia
riesMember

IFRS

ifrs-full

Dit lid geeft niet-geconsolideerde dochterondernemingen aan informatieverschaffing:
waarover dochterondernemingen van de beleggingsentiteit zeg 12 19C
genschap hebben. [Zie: informatieverschaffing over beleggings
entiteiten [text block]; dochterondernemingen [member]]

Niet-geconsolideerde doch
terondernemingen waarover
dochterondernemingen van
de beleggingsentiteit zeggen
schap hebben [member]

member

IFRS

UnconsolidatedSubsidia
riesControlledBySubsidia
riesOfInvestmentEntity
Member

Niet-geconsolideerde doch De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
terondernemingen [axis]
of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 12 19B
tabel vervolledigen.

Label

ifrs-full

axis

Elementtype en at
tributen

UnconsolidatedSubsidiarie
sAxis

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Label

UndiscountedFinanceLease X instant debit
PaymentsToBeReceived

X instant debit

X instant credit

X instant debit

UndiscountedOperating
LeasePaymentsToBeRecei
ved

UndrawnBorrowingFacili
ties

UnearnedFinanceIncome
OnFinanceLease

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan niet-gedisconteerde te verwachten kredietver informatieverschaffing: IFRS
liezen bij eerste opname uit hoofde van financiële activa die 7 35H c - ingangsdatum
tijdens de verslagperiode aanvankelijk zijn opgenomen als ver 1.1.2018
worven of gecreëerd met verminderde kredietwaardigheid.

Documentatielabel

financie Het bedrag aan niet-opgenomen financieringsfaciliteiten die voorbeeld: IAS 7 50 a
mogelijk beschikbaar zijn voor toekomstige operationele acti
viteiten en voor het afwikkelen van investeringsverplichtingen.
[Zie: investeringsverplichtingen]

Niet-verdiende financierings Het verschil voor een financiële lease tussen: a) de bruto-in informatieverschaffing: IAS
baten uit hoofde van een fi vestering in de lease, en b) de netto-investering in de lease. De 17 47 b - vervaldatum
nanciële lease
bruto-investering in de lease is de som van: a) de door de 1.1.2019
lessor te ontvangen minimale leasebetalingen op grond van
een financiële lease; en b) de eventuele ongegarandeerde rest
waarde die de lessor toekomt. De netto-investering in de lease
is de bruto-investering in de lease gedisconteerd tegen de im
pliciete rentevoet van de leaseovereenkomst. [Zie: financierings
baten]

Niet-opgenomen
ringsfaciliteiten

NL

Te ontvangen niet-gediscon Het bedrag aan te ontvangen niet-gedisconteerde betalingen uit informatieverschaffing: IFRS
teerde betalingen uit hoofde hoofde van operationele leases. Een operationele lease is een 16 97 - ingangsdatum
van operationele leases
leaseovereenkomst die niet nagenoeg alle aan de eigendom van 1.1.2019
een onderliggend actief verbonden risico's en voordelen over
draagt.

Te ontvangen niet-gediscon Het bedrag aan te ontvangen niet-gedisconteerde betalingen uit informatieverschaffing: IFRS
teerde betalingen uit hoofde hoofde van financiële leases. Een financiële lease is een lease 16 94 - ingangsdatum
van financiële leases
overeenkomst die vrijwel alle aan de eigendom van een onder 1.1.2019
liggend actief verbonden risico's en voordelen overdraagt.

X duration cre Niet-gedisconteerde te ver
wachten kredietverliezen bij
dit
eerste opname uit hoofde
van verworven of gecreëerde
financiële activa met ver
minderde
kredietwaardig
heid die aanvankelijk als zo
danig zijn opgenomen

Elementtype en at
tributen

UndiscountedExpectedCre
ditLossesAtInitialRecogniti
onOnPurchasedOrOrigina
tedCreditimpairedFinancia
lAssetsInitiallyRecognised

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/782
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Referenties

member

X duration debit Niet-opgenomen aandeel in Het bedrag van het niet-opgenomen aandeel in de verliezen informatieverschaffing:
de verliezen van geassoci van geassocieerde deelnemingen indien de entiteit haar aandeel 12 22 c
eerde deelnemingen
in de verliezen niet langer opneemt bij de toepassing van de
vermogensmutatiemethode. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]]

X duration debit Niet-opgenomen aandeel in Het bedrag van het niet-opgenomen aandeel in de verliezen informatieverschaffing:
de verliezen van joint ventu van joint ventures indien de entiteit haar aandeel in de ver 12 22 c
res
liezen niet langer opneemt bij de toepassing van de ver
mogensmutatiemethode. [Zie: joint ventures [member]]

UnrealisedForeignExchan
geGainsLossesMember

UnrecognisedShareOfLos
sesOfAssociates

UnrecognisedShareOfLos
sesOfJointVentures

UnsecuredBankLoansRecei
ved

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Niet-gewaarborgde ontvan Het bedrag aan van banken ontvangen leningen die niet door gebruikelijke werkwijze: IAS
zekerheden zijn gedekt. [Zie: ontvangen leningen]
1 112 c
gen bankleningen

IFRS

IFRS
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X instant credit

zon Het bedrag aan kredietblootstellingen zonder rating van ex voorbeeld: IFRS 7 IG24 c terne ratingbureaus. [Zie: kredietpositie]
vervaldatum 1.1.2018, voor
beeld: IFRS 7 36 c - verval
datum 1.1.2018

Niet-gerealiseerde winsten Dit lid geeft winsten (verliezen) aan die resulteren uit wissel gebruikelijke werkwijze: IAS
12 81 g
(verliezen) uit wisselkoers koersverschillen en die nog niet zijn gerealiseerd.
verschillen [member]

Kredietblootstellingen
der rating

Het bedrag van de verplichting voor geboekte premies uit voorbeeld: IFRS 4 IG22 a,
hoofde van verzekeringscontracten die nog niet zijn verdiend. voorbeeld: IFRS 4 37 b
[Zie: types verzekeringscontracten [member]

NL

X instant

Niet-verdiende premies

UnratedCreditExposures

X instant credit

ifrs-full

Het bedrag aan niet-verdiende financieringsbaten met betrek informatieverschaffing: IFRS
king tot de te ontvangen betalingen uit hoofde van financiële 16 94 - ingangsdatum
leases. Een financiële lease is een leaseovereenkomst die vrijwel 1.1.2019
alle aan de eigendom van een onderliggend actief verbonden
risico's en voordelen overdraagt. [Zie: financieringsbaten]

Documentatielabel

UnearnedPremiums

Niet-verdiende financierings
baten met betrekking tot te
ontvangen betalingen uit
hoofde van financiële leases

Label

ifrs-full

X instant credit

Elementtype en at
tributen

UnearnedFinanceIncome
RelatingToFinanceLease
PaymentsReceivable

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/783

X instant

member

UnusedTaxCreditsMember

UnusedTaxLossesForW
hichNoDeferredTaxAsset
Recognised

UnusedTaxLossesMember

UsefulLivesOrAmortisati
onRatesIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

UsefulLivesOrDepreciation text
RatesBiologicalAssetsAt
Cost

UsefulLivesOrDepreciation text
RatesInvestmentProperty
CostModel

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

IAS

Gebruiksduur of afschrij De gebruiksduur of afschrijvingspercentages gebruikt voor bio informatieverschaffing:
41 54 e
vingspercentages,
biologi logische activa. [Zie: biologische activa]
sche activa, gewaardeerd te
gen kostprijs

Publicatieblad van de Europese Unie

Gebruiksduur of afschrij De gebruiksduur of afschrijvingspercentages gebruikt voor vast informatieverschaffing:
vingspercentages, vastgoed goedbeleggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
40 79 b
beleggingen, kostprijsmodel

IAS

Gebruiksduur of afschrij De gebruiksduur of afschrijvingspercentages gebruikt voor an informatieverschaffing:
vingspercentages, andere im dere immateriële activa dan goodwill. [Zie: andere immateriële 38 118 a
materiële activa dan good activa dan goodwill]
will.

IAS

IAS

Het bedrag aan niet-gecompenseerde fiscaal verrekenbare ver informatieverschaffing:
liezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering is opge 12 81 e
nomen in het overzicht van de financiële positie. [Zie: nietgecompenseerde fiscaal verrekenbare verliezen [member]]

IAS

Niet-gecompenseerde fiscaal Dit lid geeft fiscaal verrekenbare verliezen aan die zijn gemaakt informatieverschaffing:
verrekenbare
verliezen en overgedragen voor gebruik tegenover toekomstige fiscale 12 81 g
[member]
winst.

Niet-gecompenseerde fiscaal
verrekenbare verliezen waar
voor geen uitgestelde belas
tingvordering is opgenomen

Ongebruikte fiscaal ver Dit lid geeft fiscaal verrekenbare tegoeden aan die zijn ont informatieverschaffing:
rekenbare tegoeden [mem vangen en overgedragen voor gebruik tegenover toekomstige 12 81 g
ber]
fiscale winst.

Ongebruikte fiscaal ver
rekenbare tegoeden waar
voor geen uitgestelde belas
tingvordering is opgenomen

NL

text

member

X instant

UnusedTaxCreditsForW
hichNoDeferredTaxAsset
Recognised

ifrs-full

IAS

Referenties

Het bedrag aan ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden informatieverschaffing:
waarvoor geen uitgestelde belastingvordering is opgenomen 12 81 e
in het overzicht van de financiële positie. [Zie: ongebruikte
fiscaal verrekenbare tegoeden [member]]

Documentatielabel

IAS

Label

X duration debit Teruggenomen ongebruikte Het teruggenomen bedrag van ongebruikte andere voorzienin informatieverschaffing:
37 84 d
voorzieningen, andere voor gen. [Zie: andere voorzieningen]
zieningen

Elementtype en at
tributen

UnusedProvisionReverse
dOtherProvisions

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/784
29.5.2019

Elementtype en at
tributen
Documentatielabel

Referenties

ValueAddedTaxPayables

ValueAddedTaxReceivables

ValueAtRisk

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

„Value-at-risk”

Btw-vorderingen

Btw-schulden

IFRS

De waardering van een mogelijke blootstelling aan verlies als gebruikelijke werkwijze: IFRS
gevolg van toekomstige marktbewegingen, op basis van een 7 41
opgegeven betrouwbaarheidsinterval en waarderingshorizon

Het bedrag aan vorderingen die verband houden met belasting gebruikelijke werkwijze: IAS
over de toegevoegde waarde.
1 78 b

Het bedrag aan schulden die verband houden met belasting gebruikelijke werkwijze: IAS
over de toegevoegde waarde.
1 78

Waarderingstechnieken ge De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing:
bruikt bij de waardering te of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 13 93 d
gen reële waarde [axis]
tabel vervolledigen.
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X instant

X instant debit

X instant credit

axis

IFRS

ValuationTechniquesUsed
InFairValueMeasuremen
tAxis

Dit lid geeft waarderingstechnieken aan die de entiteit gebruikt informatieverschaffing:
om de reële waarde te waarderen. Dit vertegenwoordigt tevens 13 93 d
de standaardwaarde voor de as „Waarderingstechnieken ge
bruikt bij waardering tegen reële waarde” indien er geen ander
lid wordt gebruikt. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem
ber]]

ifrs-full

Waarderingstechnieken
[member]

ValuationTechniquesMem
ber

ifrs-full

NL

member

X duration debit Lasten uit hoofde van nuts Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit aangekochte nuts gebruikelijke werkwijze: IAS
voorzieningen.
1 112 c
voorzieningen

UtilitiesExpense

ifrs-full

IAS

X duration debit Gebruik, voorziening voor De daling van de voorziening voor kredietverliezen van finan gebruikelijke werkwijze: IFRS
kredietverliezen van financi ciële activa resulterend uit aanpassingen die voortvloeien uit 7 16 - vervaldatum 1.1.2018
ële activa
het gebruik van de voorziening. [Zie: voorziening voor krediet
verliezen van financiële activa]

Gebruiksduur of afschrij De gebruiksduur of afschrijvingspercentages gebruikt voor ma informatieverschaffing:
16 73 c
vingspercentages, materiële teriële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]
vaste activa

Label

UtilisationAllowanceAc
countForCreditLossesOfFi
nancialAssets

UsefulLivesOrDepreciation text
RatesPropertyPlantAndE
quipment

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/785

VoluntaryChangesInAc
countingPolicyAxis

VoluntaryChangesInAc
countingPolicyMember

ifrs-full

ifrs-full

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die voer gebruikelijke werkwijze: IAS
tuigen vertegenwoordigen die worden gebruikt in het kader 16 37
van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit, met name vliegtuigen,
motorvoertuigen en schepen. [Zie: materiële vaste activa]

Het bedrag aan materiële vaste activa die voertuigen vertegen gebruikelijke werkwijze: IAS
woordigen die worden gebruikt in het kader van de bedrijfs 16 37
activiteiten van de entiteit, met name vliegtuigen, motorvoer
tuigen en schepen. [Zie: materiële vaste activa]

member

Vrijwillige wijzigingen in Dit lid geeft wijzigingen aan in grondslagen voor financiële informatieverschaffing: IAS 8
grondslagen voor financiële verslaggeving die leiden tot een jaarrekening die betrouwbare 29
verslaggeving [member]
en meer relevante informatie verstrekt over de gevolgen van
transacties, andere gebeurtenissen of omstandigheden voor de
financiële positie, financiële prestatie of kasstromen van de
entiteit. Eerdere toepassing van een IFRS wordt niet beschouwd
als een vrijwillige wijziging in grondslagen voor financiële ver
slaggeving. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde
voor de as „Vrijwillige wijzigingen in grondslagen voor finan
ciële verslaggeving” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Vrijwillige wijzigingen in De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden informatieverschaffing: IAS 8
grondslagen voor financiële of categorieën in de tabel en de posten of concepten die de 29
verslaggeving [axis]
tabel vervolledigen.

VehiclesMember

ifrs-full

Voertuigen [abstract]

Voertuigen

axis

VehiclesAbstract

ifrs-full

Referenties

Voertuigen [member]

X instant debit

Vehicles

ifrs-full

Documentatielabel

Waarde van overgenomen Dit lid geeft een klasse aan van immateriële activa die het gebruikelijke werkwijze: IAS
bedrijfsactiviteiten [member] verschil vertegenwoordigen tussen a) de reële waarde van de 38 119
verworven contractuele verzekeringsrechten en aangegane ver
zekeringsverplichtingen in een bedrijfscombinatie; en b) het
bedrag van een verplichting gewaardeerd in overeenstemming
met de grondslagen voor financiële verslaggeving van de ver
zekeraar inzake door hem uitgegeven verzekeringscontracten.
[Zie: bedrijfscombinaties [member]]

Label

NL

member

member

Elementtype en at
tributen

ValueOfBusinessAcquired
Member

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/786
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Garantievoorziening
stract]

Garantievoorziening [mem Dit lid geeft een voorziening aan voor de geraamde kosten van voorbeeld: IAS 37 87, voor
ber]
vergoedingen in het kader van garanties voor verkochte pro beeld: IAS 37 Voorbeeld 1
ducten. [Zie: andere voorzieningen [member]]
Garanties

X.XX duration

X.XX duration

WarrantyProvisionAbstract

WarrantyProvisionMember

WeightedAverageCostOf
CapitalSignificantUnobser
vableInputsAssets

WeightedAverageCostOf
CapitalSignificantUnobser
vableInputsEntitysOwnE
quityInstruments

WeightedAverageCostOf
CapitalSignificantUnobser
vableInputsLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX duration

[ab

Het bedrag van de voorziening voor de geraamde kosten van voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
vergoedingen in het kader van garanties voor verkochte pro 1 Garanties, voorbeeld: IAS
ducten. [Zie: voorzieningen]
37 87

Gewogen gemiddelde ver
mogenskosten, significante
niet-waarneembare inputs,
verplichtingen

Gewogen gemiddelde ver
mogenskosten, significante
niet-waarneembare inputs,
eigenvermogensinstrumen
ten van de entiteit

Gewogen gemiddelde vermogenskosten gebruikt als een signi voorbeeld: IFRS 13 IE63,
ficante niet-waarneembare input van niveau 3 voor verplich voorbeeld: IFRS 13 93 d
tingen. [Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member];
gewogen gemiddelde [member]]

Gewogen gemiddelde vermogenskosten gebruikt als een signi voorbeeld: IFRS 13 IE63,
ficante niet-waarneembare input van niveau 3 voor eigenver voorbeeld: IFRS 13 93 d
mogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: eigenvermogens
instrumenten van een entiteit [member]; niveau 3 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]; gewogen gemiddelde [member]]

Gewogen gemiddelde ver Gewogen gemiddelde vermogenskosten gebruikt als een signi voorbeeld: IFRS 13 IE63,
mogenskosten, significante ficante niet-waarneembare input van niveau 3 voor activa. [Zie: voorbeeld: IFRS 13 93 d
niet-waarneembare inputs, niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]
activa

Garantievoorziening

NL

member

X instant credit

Voorwaardelijke verplichtin Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting aan voor de voorbeeld: IAS 37 88
gen inzake garantie [mem geraamde kosten van vergoedingen in het kader van garanties
ber]
voor verkochte producten. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen
[member]]

WarrantyProvision

member

ifrs-full

Referenties

Een klasse van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen die gebruikelijke werkwijze: IAS
lonen vertegenwoordigen. [Zie: lasten uit hoofde van per 19 9
soneelsbeloningen]

Documentatielabel

WarrantyContingentLiabili
tyMember

Label

ifrs-full

X duration debit Lonen

Elementtype en at
tributen

WagesAndSalaries

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Gewogen gemiddelde uit
oefenprijs van andere uitge
oefende of onvoorwaardelijk
geworden eigenvermogens
instrumenten in het kader
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

Gewogen gemiddelde uit
oefenprijs van andere verval
len eigenvermogensinstru
menten in het kader van
een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

Gewogen gemiddelde uit
oefenprijs van andere opge
geven
eigenvermogens
instrumenten in het kader
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

X duration

WeightedAverageExercise X duration
PriceOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebased
PaymentArrangement

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInShareba
sedPaymentArrangement

ifrs-full

ifrs-full

Gewogen gemiddelde uit
oefenprijs van andere uit
oefenbare eigenvermogens
instrumenten in het kader
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVeste
dInSharebasedPaymentAr
rangement

X duration

Documentatielabel

Referenties

IAS

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere opgegeven gebruikelijke werkwijze: IFRS
eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelen 2 45
opties) in het kader van een op aandelen gebaseerde betalings
overeenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere vervallen ei gebruikelijke werkwijze: IFRS
genvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelenopties) 2 45
in het kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereen
komst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere uitgeoefende gebruikelijke werkwijze: IFRS
of onvoorwaardelijk geworden eigenvermogensinstrumenten 2 45
(d.w.z. andere dan aandelenopties) in het kader van een op
aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst. [Zie: gewogen ge
middelde [member]]

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere uitoefenbare gebruikelijke werkwijze: IFRS
eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelen 2 45
opties) in het kader van een op aandelen gebaseerde betalings
overeenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]

Gewogen gemiddelde duur De gewogen gemiddelde duur van een brutoverplichting uit informatieverschaffing:
van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. [Zie: gewogen gemid 19 147 c
hoofde van toegezegde pen delde [member]]
sioenrechten

Label

NL

ifrs-full

WeightedAverageExercise X instant
PriceOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInShareba
sedPaymentArrangement

ifrs-full

X.XX duration

Elementtype en at
tributen

WeightedAverageDuratio
nOfDefinedBenefitObligati
on

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/788
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Gewogen gemiddelde uit De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van uitgeoefende aan informatieverschaffing:
oefenprijs van uitgeoefende delenopties in het kader van een op aandelen gebaseerde be 2 45 b iv
aandelenopties in het kader talingsovereenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

Gewogen gemiddelde uit De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van vervallen aandelen informatieverschaffing:
oefenprijs van vervallen aan opties in het kader van een op aandelen gebaseerde betalings 2 45 b v
delenopties in het kader van overeenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]
een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

WeightedAverageExercise X duration
PriceOfShareOptionsExerci
sedInSharebasedPaymen
tArrangement

X duration

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IFRS

IFRS

NL

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsExpi
redInSharebasedPaymen
tArrangement

Gewogen gemiddelde uit De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van uitoefenbare aan informatieverschaffing:
oefenprijs van uitoefenbare delenopties in het kader van een op aandelen gebaseerde be 2 45 b vii
aandelenopties in het kader talingsovereenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

WeightedAverageExercise X instant
PriceOfShareOptionsExerci
sableInSharebasedPaymen
tArrangement

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere uitstaande gebruikelijke werkwijze: IFRS
eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelen 2 45
opties) in het kader van een op aandelen gebaseerde betalings
overeenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]

ifrs-full

Gewogen gemiddelde uit
oefenprijs van andere uit
staande
eigenvermogens
instrumenten in het kader
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInShare
basedPaymentArrangement

X instant

Referenties

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere toegekende gebruikelijke werkwijze: IFRS
eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelen 2 45
opties) in het kader van een op aandelen gebaseerde betalings
overeenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]

Documentatielabel

ifrs-full

Gewogen gemiddelde uit
oefenprijs van andere toege
kende
eigenvermogens
instrumenten in het kader
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

Label

X duration

Elementtype en at
tributen

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsGrantedInShareba
sedPaymentArrangement

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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WeightedAverageFairValue X instant credit
AtMeasurementDateOthe
rEquityInstrumentsGranted

WeightedAverageFairValue X instant credit
AtMeasurementDateShare
OptionsGranted

ifrs-full

ifrs-full

IFRS

IFRS
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Gewogen gemiddelde reële De gewogen gemiddelde reële waarde op de waarderingsdatum informatieverschaffing:
waarde op de waarderings van tijdens de periode toegekende aandelenopties. [Zie: gewo 2 47 a
datum, toegekende aan gen gemiddelde [member]]
delenopties

Gewogen gemiddelde reële De gewogen gemiddelde reële waarde op de waarderingsdatum informatieverschaffing:
waarde op de waarderings van andere toegekende eigenvermogensinstrumenten dan aan 2 47 b
datum, toegekende andere delenopties. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]
eigenvermogensinstrumen
ten

IFRS

IFRS

Gewogen gemiddelde uit De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van uitstaande aandelen informatieverschaffing: IFRS
oefenprijs van uitstaande opties in het kader van een op aandelen gebaseerde betalings 2 45 b i, informatieverschaf
aandelenopties in het kader overeenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]
fing: IFRS 2 45 b vi
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsOuts
tandingInSharebasedPay
mentArrangement

ifrs-full

De gewogen gemiddelde aandelenprijs op de uitoefendatum informatieverschaffing:
van aandelenopties die worden uitgeoefend in het kader van 2 45 c
een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst. [Zie: op
aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [member]; ge
wogen gemiddelde [member]]

Gewogen gemiddelde uit De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van toegekende aan informatieverschaffing:
oefenprijs van toegekende delenopties in het kader van een op aandelen gebaseerde be 2 45 b ii
aandelenopties in het kader talingsovereenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

IFRS

X instant

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsInSha
rebasedPaymentArrange
mentExercisedDuringPerio
dAtDateOfExercise

ifrs-full

Referenties

Gewogen gemiddelde aan
delenprijs op de uitoefenda
tum van tijdens de periode
uitgeoefende aandelenopties
in het kader van een op
aandelen gebaseerde beta
lingsovereenkomst

X duration

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsGran
tedInSharebasedPaymen
tArrangement

ifrs-full

Documentatielabel

Gewogen gemiddelde uit De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van opgegeven aandelen informatieverschaffing:
oefenprijs van opgegeven opties in het kader van een op aandelen gebaseerde betalings 2 45 b iii
aandelenopties in het kader overeenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]
van een op aandelen geba
seerde
betalingsovereen
komst

Label

NL

X duration

X duration

Elementtype en at
tributen

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsForfei
tedInSharebasedPaymen
tArrangement

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

L 143/790
29.5.2019

Referenties

Gewogen gemiddelde reste De gewogen gemiddelde resterende looptijd van uitstaande informatieverschaffing:
2 45 d
rende looptijd van uit aandelenopties. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]
staande aandelenopties

X.XX instant

WeightedAverageRemai
ningContractualLife
OfOutstandingShareOpti
ons

WeightedAverageSharePri
ce

WeightedAverageSharePri
ceShareOptionsGranted

WeightedAverageShares

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

IAS

Gewogen gemiddeld aantal Het aantal gewone aandelen uitstaand aan het begin van de informatieverschaffing:
uitstaande gewone aandelen periode, aangepast op basis van het aantal tijdens de periode 33 70 b
ingekochte of uitgegeven gewone aandelen, vermenigvuldigd
met een tijdfactor.

shares

IFRS

Gewogen gemiddelde aan De gewogen gemiddelde aandelenprijs gebruikt als input voor informatieverschaffing:
delenprijs, toegekende aan het optiewaarderingsmodel om de reële waarde van toegekende 2 47 a i
delenopties
aandelenopties te berekenen. [Zie: optiewaarderingsmodel
[member]; gewogen gemiddelde [member]]

X duration

IFRS

Gewogen gemiddelde aan De gewogen gemiddelde aandelenprijs. [Zie: gewogen gemid informatieverschaffing:
delde [member]]
2 45 c
delenprijs

X duration

NL

IFRS

voorbeeld: IFRS 13 IE63,
voorbeeld: IFRS 13 B6, infor
matieverschaffing: IFRS 14
33 b, gebruikelijke werkwijze:
IFRS 7 7

Gewogen gemiddelde [mem Dit lid geeft een gemiddelde aan waarbij aan elke hoeveelheid
waarvoor een gemiddelde moet worden berekend, een gewicht
ber]
wordt toegekend dat het relatieve effect van elke hoeveelheid
op het gemiddelde bepaalt.

member

WeightedAverageMember

De gewogen gemiddelde marginale rentevoet van de lessee die informatieverschaffing: IFRS
is toegepast op de leaseverplichtingen die in het overzicht van 16 C12 a - ingangsdatum
de financiële positie op de datum van eerste toepassing van 1.1.2019
IFRS 16 zijn opgenomen. De marginale rentevoet is de rente
voet waartegen een lessee het bedrag nodig voor het verkrijgen
van een actief van eenzelfde waarde als het met een gebruiks
recht overeenstemmende actief in een zelfde economische om
geving zou hebben kunnen lenen voor een zelfde duur en met
een zelfde zekerheid.

Documentatielabel

ifrs-full

Label

Gewogen gemiddelde margi
nale rentevoet van de lessee
toegepast op leaseverplich
tingen opgenomen op de
datum van eerste toepassing
van IFRS 16

Elementtype en at
tributen

WeightedAverageLesseesIn X.XX instant
crementalBorrowingRate
AppliedToLeaseLiabilities
RecognisedAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS16

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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WeightedAverageShare
sAndAdjustedWeightedA
verageSharesAbstract

WorkInProgress

WritedownsReversalsOfIn
ventories

WritedownsReversalsOf
PropertyPlantAndEquip
ment

WritedownsReversalsOf
WritedownsOfInventories
Abstract

WritedownsReversalsOf
WritedownsOfPropertyP
lantAndEquipmentAbstract

WrittenPutOptionsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

Prefix

Actueel onderhanden werk

Gewogen gemiddelde ge
wone aandelen en aangepast
gewogen gemiddelde ge
wone aandelen [abstract]

Label

Referenties

Een classificatie van de actuele voorraad die het bedrag aan voorbeeld: IAS 1 78 c, ge
activa vertegenwoordigt die momenteel in productie zijn, waar bruikelijke werkwijze: IAS 2
bij verdere processen nodig zijn om deze om te zetten in 37
gereed product of diensten. [Zie: actueel gereed product; voor
raden]

Documentatielabel

Geschreven putopties [mem Dit lid geeft verkochte afgeleide financiële contracten aan die voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
de entiteit verplichten om een onderliggend actief te kopen voorbeeld: IFRS 7 B33
ber]
tegen een opgegeven uitoefenprijs indien de andere partij de
optie uitoefent. [Zie: derivaten [member]]

Afschrijvingen (terugnemin
gen van afschrijvingen) van
materiële vaste activa [ab
stract]

Afschrijvingen (terugnemin
gen van afschrijvingen) van
voorraden [abstract]

Afschrijvingen (terugnemin Het opgenomen bedrag resulterend uit de afschrijving van ma informatieverschaffing: IAS 1
gen van afschrijvingen) van teriële vaste activa tot de realiseerbare waarde of terugnemin 98 a
materiële vaste activa
gen van deze afschrijvingen. [Zie: materiële vaste activa]

NL

member

X duration

X duration debit Afschrijvingen (terugnemin Het opgenomen bedrag resulterend uit de afschrijving van informatieverschaffing: IAS 1
gen van afschrijvingen) van voorraden tot de opbrengstwaarde of terugnemingen van 98 a
voorraden
deze afschrijvingen. [Zie: voorraden]

X instant debit

Elementtype en at
tributen
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