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(1) Voor de EER relevante tekst.
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en
die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.
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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1989 VAN DE COMMISSIE
van 6 november 2020
tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft de bijwerking 2020 van de
in de technische reguleringsnormen voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat
vastgestelde taxonomie
(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)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 van de Commissie (2) specificeert het uniforme elektronische verslag
leggingsformaat, zoals bedoeld in artikel 4, lid 7 van Richtlijn 2004/109/EG, dat door uitgevende instellingen moet
worden gebruikt voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen. De daarin opgenomen geconsolideerde
jaarrekeningen worden opgesteld in overeenstemming met de internationale standaarden voor jaarrekeningen,
waarnaar doorgaans wordt verwezen als International Financial Reporting Standards (“IFRS”), die overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn goedgekeurd, of in overeen
stemming met de IFRS zoals die door de International Accounting Standards Board (IASB) zijn vastgesteld en op
grond van Beschikking 2008/961/EG van de Commissie (4) gelijkwaardig worden geacht aan de overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1606/2002 goedgekeurde IFRS.

(2)

De basistaxonomie die moet worden gebruikt voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat is gebaseerd
op de IFRS-taxonomie en is daar een extensie van. De IFRS Foundation werkt de IFRS-taxonomie jaarlijks bij om
rekening te houden met ontwikkelingen zoals de vaststelling van nieuwe IFRS of wijzigingen van bestaande IFRS,
de analyse van de in de praktijk meest gemelde informatie, of verbeteringen van de algemene inhoud of techno
logie van de IFRS-taxonomie. Daarom moeten de technische reguleringsnormen worden bijgewerkt om de jaarlijkse
bijwerking van de IFRS-taxonomie te weerspiegelen.

(3)

In maart 2020 heeft de IFRS Foundation de bijgewerkte versie van de IFRS-taxonomie gepubliceerd. Die bijwerking
moet daarom worden weerspiegeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815.

(4)

Om voldoende tijd te bieden voor de doeltreffende uitvoering van de vereisten door uitgevende instellingen en om
de nalevingskosten tot een minimum te beperken, moet deze verordening van toepassing zijn op jaarlijkse
financiële verslagen met jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2021. Het moet uitgevende
instellingen echter worden toegestaan de in deze verordening gespecificeerde taxonomie al te gebruiken voor
boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020.

(1) PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 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 verslag
leggingsformaat (PB L 143 van 29.5.2019, blz. 1).
(3) 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).
(4) 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)

Het auteursrecht, de databankrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten in de IFRS-taxonomie zijn eigen
dom van de IFRS Foundation. Daarom moet in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 een auteurs
rechtelijke mededeling worden opgenomen.

(6)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Deze verordening is gebaseerd op het ontwerp van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor
effecten en markten bij de Commissie heeft ingediend.

(8)

Deze verordening is een technische bijwerking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 om bijwerkingen van
de IFRS-taxonomie te weerspiegelen en vormt als zodanig geen nieuw beleid of een substantiële wijziging van het
bestaande beleid. De ESMA heeft geen openbare raadplegingen gehouden over het ontwerp van technische
reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, noch de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten
geanalyseerd noch een advies gevraagd aan de Stakeholdergroep effecten en markten, die opgericht is bij artikel 37
van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (5), omdat dit niet in verhouding zou
staan tot de reikwijdte en het effect van deze wijziging,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wordt als volgt gewijzigd:
1) Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.
2) Bijlage VI wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.
Artikel 2
Overgangsbepaling
In afwijking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815, als gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2100
van de Commissie (6), mag deze verordening worden toegepast op jaarlijkse financiële verslagen met jaarrekeningen voor
boekjaren die beginnen vóór 1 januari 2021.
Artikel 3
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.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021 op jaarlijkse financiële verslagen met jaarrekeningen voor boekjaren
die beginnen op of na 1 januari 2021.
Artikel 2 is evenwel van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 november 2020.
Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

(5) 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).
(6) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2100 van de Commissie van 30 september 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2019/815 wat betreft bijwerkingen van de taxonomie die moet worden gebruikt voor het uniforme elektronische verslag
leggingsformaat (PB L 326 van 16.12.2019, blz. 1).
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BIJLAGE I

Bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wordt als volgt gewijzigd:
1. de definitie van esef_cor wordt vervangen door:
“prefix toegepast in de tabellen van bijlage IV en bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte
“http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_cor}” ”;
2. de definitie van esef_all wordt vervangen door:
“prefix toegepast in de tabel van bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte “http://www.esma.
europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_all}” ”;
3. de definitie van ifrs-full wordt vervangen door:
“prefix toegepast in de tabellen van bijlage IV en bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte
“http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2020-03-16/ifrs-full” ”;
4. de volgende auteursrechtelijke mededeling wordt toegevoegd:
“De IFRS Foundation is houder van het auteursrecht en het databankenrecht van het IFRS-taxonomiemateriaal. Het
IFRS-taxonomiemateriaal is opgesteld met gebruikmaking van XBRL-taal met de toestemming van XBRL International.
De IFRS Foundation ziet af van de uitoefening van haar rechten binnen de EER op het IFRS-taxonomiemateriaal dat
wordt aangewend voor de opstelling en het gebruik van getagde IFRS-jaarrekeningen in de context van de toepassing
van IFRS-standaarden. De IFRS Foundation behoudt zich alle andere rechten voor, waaronder maar niet uitsluitend die
buiten de EER. Commercieel gebruik, waaronder reproductie, is ten strengste verboden. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de IFRS Foundation op www.ifrs.org.”
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BIJLAGE II
“BIJLAGE VI

Schema van de basistaxonomie
NL

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

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Abnormaal grote veranderingen in Dit lid staat voor abnormaal grote veranderingen in de voorbeeld: IAS 10 22 g
de prijzen van activa of
prijzen van activa of wisselkoersen.
wisselkoersen [member]

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Schattingen [axis]

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

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Schattingen [member]

Dit lid staat voor een actief, een verplichting of een peri informatieverschaffing:
odiek gebruik of verbruik van een actief, onderworpen IAS 8 39
aan aanpassingen die voortvloeien uit de beoordeling
van de actuele staat van activa en verplichtingen en de
daaraan gerelateerde verwachte toekomstige voordelen en
verplichtingen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as “Schattingen” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration,
credit

Commerciële winst

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

ifrs-full

Accruals

X instant,
credit

Overlopende posten

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

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant,
credit

Overlopende posten en uitgestelde Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde ba gebruikelijke werkwijze:
baten
ten. [Zie: overlopende posten; uitgestelde baten]
IAS 1 78
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ifrs-full

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

AccrualsAndDeferredIncome
Abstract

Overlopende posten en uitgestelde
baten [abstract]

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsCurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsCurrentAbstract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsNoncurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsNoncurrentAb
stract

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant,
credit

Overlopende posten die zijn
geclassificeerd als kortlopend

Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassifi gebruikelijke werkwijze:
ceerd als kortlopend. [Zie: overlopende posten]
IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncur
rent

X instant,
credit

Overlopende posten die zijn
geclassificeerd als langlopend

Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassifi gebruikelijke werkwijze:
ceerd als langlopend. [Zie: overlopende posten]
IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant,
debit

Toegerekende baten

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

ifrs-full

AccumulatedChangesInFair
ValueOfFinancialAssetsAttri
butableToChangesInCreditRis
kOfFinancialAssets

X instant,
debit

Geaccumuleerde stijging (daling)
van de 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

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde informatieverschaffing:
van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd IFRS 7 9 c
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies, die toe te rekenen is aan verande
ringen in het aan de activa verbonden kredietrisico, be
paald: a) op het bedrag van de verandering in de reële
waarde ervan die niet toe te rekenen is aan veranderingen
in de marktomstandigheden die aanleiding 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
kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member];
marktrisico [member]; stijging (daling) van de reële
waarde van financiële activa die zijn aangewezen als ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies, toe te rekenen aan ver
anderingen in het aan de financiële activa verbonden kre
dietrisico]

X instant,
credit

Overlopende posten en uitgestelde Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde ba gebruikelijke werkwijze:
baten die zijn geclassificeerd als
ten die zijn geclassificeerd als kortlopend. [Zie: over IAS 1 78
kortlopend
lopende posten en uitgestelde baten]

NL

ifrs-full
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Prefix

Overlopende posten en uitgestelde
baten die zijn geclassificeerd als
kortlopend [abstract]
X instant,
credit

Overlopende posten en uitgestelde Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde ba gebruikelijke werkwijze:
baten die zijn geclassificeerd als
ten die zijn geclassificeerd als langlopend. [Zie: over IAS 1 78
langlopend
lopende posten en uitgestelde baten]
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langlopend [abstract]
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Geaccumuleerde stijging (daling)
van de reële waarde van
kredietderivaten of soortgelijke
instrumenten die verband houden
met financiële activa die zijn
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde informatieverschaffing:
van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die ver IFRS 7 9 d
band houden met financiële activa die zijn aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies. [Zie: derivaten [mem
ber]; stijging (daling) van de reële waarde van kredietde
rivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden
met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies; financiële activa]

ifrs-full

X instant,
AccumulatedChangesInFair
ValueOfFinancialLiabilityAttri credit
butableToChangesInCreditRis
kOfLiability

Geaccumuleerde stijging (daling)
van de reële waarde van een
financiële verplichting, die is toe te
rekenen aan veranderingen in het
aan de verplichting verbonden
kredietrisico

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde
van financiële verplichtingen, die is toe te rekenen aan
veranderingen 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 verande
ringen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFair
ValueOfLoanOrReceivableAt
tributableToChangesInCredi
tRiskOfFinancialAssets

X instant,
debit

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

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde informatieverschaffing: IFRS
van leningen of vorderingen, die is toe te rekenen aan 7 9 c — vervaldatum
veranderingen in het aan de activa verbonden kredietrisi 1.1.2021
co, 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]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFair
ValueOfLoansOrReceivables
RelatedCreditDerivativesOrSi
milarInstruments

X instant

Geaccumuleerde stijging (daling)
van de reële waarde van
kredietderivaten of soortgelijke
instrumenten die verband houden
met leningen of vorderingen

De samengevoegde stijging (daling) van de reële waarde informatieverschaffing: IFRS
van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die ver 7 9 d — vervaldatum
band houden met leningen of vorderingen. [Zie: derivaten 1.1.2021
[member]; stijging (daling) van de reële waarde van kre
dietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband
houden met leningen of vorderingen]

informatieverschaffing: IFRS
7 10 a,
informatieverschaffing: IFRS
7 10A a
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Geaccumuleerde afschrijving en
bijzondere waardevermindering
[member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving en bijzondere informatieverschaffing: IAS
waardevermindering aan. [Zie: bijzonderewaardeverminde 16 73 d,
ringsverlies; afschrijvingskosten]
informatieverschaffing: IAS
16 75 b,
informatieverschaffing: IAS
38 118 c,
informatieverschaffing: IAS
40 79 c,
informatieverschaffing:
IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAn
dAmortisationMember

member

Geaccumuleerde afschrijving
[member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving aan. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
afschrijvingskosten]
16 73 d,
informatieverschaffing: IAS
16 75 b, gebruikelijke
werkwijze: IAS 38 118 c,
gebruikelijke werkwijze: IAS
40 79 c, gebruikelijke
werkwijze:
IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedge
AdjustmentOnHedgedItemIn
cludedInCarryingAmountAs
sets

X instant,
debit

Geaccumuleerde reëlewaardeafdek
kingsaanpassing van de afgedekte
post die is vervat in de
boekwaarde, activa

Het geaccumuleerde bedrag van de reëlewaardeafdekkings informatieverschaffing:
aanpassing van een afgedekte post die is vervat in de IFRS 7 24B a ii
boekwaarde van de afgedekte post die in het overzicht
van de financiële positie als actief is opgenomen. [Zie:
afgedekte posten [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedge
AdjustmentOnHedgedItemIn
cludedInCarryingAmountLia
bilities

X instant,
credit

Geaccumuleerde reëlewaardeafdek
kingsaanpassing van de afgedekte
post die is vervat in de
boekwaarde, verplichtingen

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

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedge
AdjustmentRemainingInState
mentOfFinancialPositionFor
HedgedItemThatCeasedToBe
AdjustedForHedgingGain
sAndLossesAssets

X instant,
debit

Geaccumuleerde resterende
reëlewaardeafdek
kingsaanpassing in het overzicht
van de financiële positie voor een
afgedekte post die niet langer voor
afdekkingswinsten en -verliezen
wordt aangepast, activa

Het geaccumuleerde bedrag van de resterende reëlewaar informatieverschaffing:
deafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële IFRS 7 24B a v
positie voor een afgedekte post die een financieel actief is
dat tegen geamortiseerde kostprijs is gewaardeerd en niet
langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aange
past. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs; afgedekte posten [member]]
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Geaccumuleerde resterende
reëlewaardeafdek
kingsaanpassing in het overzicht
van de financiële positie voor een
afgedekte post die niet langer voor
afdekkingswinsten en -verliezen
wordt aangepast, verplichtingen

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

ifrs-full

AccumulatedImpairment
Member

member

Geaccumuleerde bijzondere
waardevermindering [member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde bijzondere waardevermin gebruikelijke werkwijze: IAS
dering aan. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies]
16 73 d, gebruikelijke
werkwijze: IAS 38 118 c,
gebruikelijke werkwijze: IAS
40 79 c, gebruikelijke
werkwijze: IAS 41 54 f,
informatieverschaffing: IFRS
3 B67 d,
informatieverschaffing: IFRS
7 35H, voorbeeld: IFRS 7
35N, voorbeeld: IFRS 7
IG29 b — vervaldatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7
37 b — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherCompre
hensiveIncome

X instant,
credit

Geaccumuleerde overige
onderdelen van het totaalresultaat

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

ifrs-full

AccumulatedOtherCompre
hensiveIncomeMember

member

Geaccumuleerde overige
onderdelen van het totaalresultaat
[member]

Dit lid geeft de geaccumuleerde overige onderdelen van gebruikelijke werkwijze:
het totaalresultaat aan. [Zie: overige onderdelen van het IAS 1 108
totaalresultaat]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministratio X duration,
nExpenseRelatedToInsurance debit
Contracts

Verwervings- en
administratiekosten betreffende
verzekeringscontracten

Het bedrag aan acquisitie- en administratiekosten die ver gebruikelijke werkwijze:
band houden met verzekeringscontracten. [Zie: types ver IAS 1 85
zekeringscontracten [member]]

18.12.2020

X instant,
credit
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ifrs-full

L 429/8

Prefix

Elementnaam/rol URI

AcquisitiondateFairValueOfE
quityInterestInAcquireeHeld
ByAcquirerImmediatelyBefo
reAcquisitionDate

ifrs-full

X instant,
credit

Label

Documentatielabel

Referenties

AcquisitiondateFairValueOf
X instant,
TotalConsiderationTransferred credit

Overgedragen vergoeding, reële
waarde op overnamedatum

De reële waarde op de overnamedatum van de in een informatieverschaffing: IFRS
bedrijfscombinatie overgedragen vergoeding. [Zie: bedrijfs 3 B64 f
combinaties [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOf
TotalConsiderationTransfer
redAbstract

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

ifrs-full

X duration,
AcquisitionrelatedCostsFor
TransactionRecognisedSepara debit
telyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination

Aan de verwerving gerelateerde
kosten voor transacties die los van
de verwerving van activa en
overname van verplichtingen in de
bedrijfscombinatie worden
opgenomen

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

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecog X duration,
nisedAsExpenseForTransacti
debit
onRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

Aan de verwerving gerelateerde
kosten voor transacties die los van
de verwerving van activa en
overname van verplichtingen in de
bedrijfscombinatie als last worden
opgenomen

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

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsBiologicalAssets

X duration,
debit

Verwervingen via
bedrijfscombinaties, biologische
activa

De stijging van de biologische activa die voortvloeit uit informatieverschaffing: IAS
verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscom 41 50 e
binaties [member]; biologische activa]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsDeferredAcqui
sitionCostsArisingFromInsu
ranceContracts

X duration,
debit

Verwervingen via
bedrijfscombinaties, uitgestelde
acquisitiekosten die uit
verzekeringscontracten
voortvloeien

De stijging van de uitgestelde acquisitiekosten die voort gebruikelijke werkwijze: IFRS
vloeit uit verzekeringscontracten die voortvloeien uit ver 4 37 e — vervaldatum
wervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombina 1.1.2021
ties [member]; uitgestelde acquisitiekosten die voort
vloeien uit verzekeringscontracten]

L 429/9

De reële waarde op de overnamedatum van het aandelen informatieverschaffing: IFRS
belang in de overgenomen partij dat vlak vóór de over 3 B64 p i
namedatum in handen was van de overnemende partij in
een bedrijfscombinatie die in verschillende fasen wordt
gerealiseerd. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
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Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Verwervingen via
bedrijfscombinaties, immateriële
activa en goodwill

De stijging van de immateriële activa en goodwill die gebruikelijke werkwijze: IAS
voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: 38 118 e i
bedrijfscombinaties [member]; immateriële activa en
goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Verwervingen via
bedrijfscombinaties, andere
immateriële activa dan goodwill

De stijging van de andere immateriële activa dan goodwill informatieverschaffing: IAS
die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. 38 118 e i
[Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere immateriële
activa dan goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsInvestmentPro
perty

X duration,
debit

Verwervingen via
bedrijfscombinaties,
vastgoedbeleggingen

De stijging van vastgoedbeleggingen die voortvloeit uit informatieverschaffing: IAS
verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscom 40 76 b,
binaties [member]; vastgoedbeleggingen]
informatieverschaffing: IAS
40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X duration,
credit

Verwervingen via
bedrijfscombinaties, verplichtingen
uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en
herverzekeringscontracten

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven gebruikelijke werkwijze: IFRS
verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die 4 37 e — vervaldatum
voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: 1.1.2021
bedrijfscombinaties [member]; verplichtingen uit hoofde
van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzeke
ringscontracten]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsOtherProvisions

X duration,
credit

Verwervingen via
bedrijfscombinaties, andere
voorzieningen

De stijging van andere voorzieningen die voortvloeit uit gebruikelijke werkwijze: IAS
verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscom 37 84
binaties [member]; andere voorzieningen]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
debit

Verwervingen via
bedrijfscombinaties, materiële
vaste activa

De stijging van de materiële vaste activa die voortvloeit uit informatieverschaffing: IAS
verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscom 16 73 e iii
binaties [member]; materiële vaste activa]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsReinsuranceAs
sets

X duration,
debit

Verwervingen via
bedrijfscombinaties,
herverzekeringsactiva

De stijging van herverzekeringsactiva die voortvloeit uit gebruikelijke werkwijze: IFRS
verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscom 4 37 e — vervaldatum
binaties [member]; herverzekeringsactiva]
1.1.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17

X instant,
debit

Werkelijke claims die voortvloeien Aantal werkelijke claims dat voortvloeit uit binnen het informatieverschaffing: IFRS
uit binnen toepassingsgebied van toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.
17 130 — ingangsdatum
IFRS 17 vallende contracten
1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit
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L 429/10

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label
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Referenties

Actuariële veronderstelling van
disconteringsvoeten

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

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDis
countRatesMember

member

Actuariële veronderstelling van
disconteringsvoeten [member]

Dit lid geeft de disconteringsvoeten aan die worden ge gebruikelijke werkwijze: IAS
hanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële 19 145
veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec X.XX instant
tedRatesOfInflation

Actuariële veronderstelling van
verwachte inflatiepercentages

Het verwachte inflatiepercentage dat wordt gehanteerd als gebruikelijke werkwijze: IAS
een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante 19 144
waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensi
oenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen con
tante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec member
tedRatesOfInflationMember

Actuariële veronderstelling van
verwachte inflatiepercentages
[member]

Dit lid geeft de verwachte inflatiepercentages aan die wor gebruikelijke werkwijze: IAS
den gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: ac 19 145
tuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec X.XX instant
tedRatesOfPensionIncreases

Actuariële veronderstelling van
verwachte percentages van
pensioenverhogingen

Het verwachte percentage van pensioenverhogingen dat gebruikelijke werkwijze: IAS
wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronder 19 144
stelling om de contante waarde van een brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen.
[Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutover
plichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, ge
waardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstel
lingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec member
tedRatesOfPensionIncreases
Member

Actuariële veronderstelling van
verwachte percentages van
pensioenverhogingen [member]

Dit lid geeft de verwachte percentages van pensioenver gebruikelijke werkwijze: IAS
hogingen aan die worden gehanteerd als actuariële ver 19 145
onderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [mem
ber]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec X.XX instant
tedRatesOfSalaryIncreases

Actuariële veronderstelling van
verwachte percentages van
loonsverhogingen

Het verwachte percentage van loonsverhogingen dat gebruikelijke werkwijze: IAS
wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronder 19 144
stelling om de contante waarde van een brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen.
[Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutover
plichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, ge
waardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstel
lingen [member]]

L 429/11
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Referenties

Dit lid geeft de verwachte percentages van loonsverhogin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen aan die worden gehanteerd als actuariële veronder 19 145
stellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx DUR
pectancyAfterRetirement2019

De levensverwachting na pensionering die wordt gehan gebruikelijke werkwijze: IAS
Actuariële veronderstelling van
levensverwachting na pensionering teerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de 19 144
contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutover
plichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, ge
waardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstel
lingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx member
pectancyAfterRetirement
Member

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

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedi
calCostTrendRates

X.XX instant

Actuariële veronderstelling van
procentuele tendensen in de
kostprijs van medische
zorgverlening

De procentuele tendens in de kostprijs van medische gebruikelijke werkwijze: IAS
zorgverlening die wordt gehanteerd als een belangrijke 19 144
actuariële veronderstelling om de contante waarde van
een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensi
oenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen con
tante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedi
calCostTrendRatesMember

member

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

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

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMorta X.XX instant
lityRates

Actuariële veronderstellingen van
levensverwachtingscijfers

Het levensverwachtingscijfer dat wordt gehanteerd als een gebruikelijke werkwijze: IAS
belangrijke actuariële veronderstelling om de contante 19 144
waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd
tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMorta member
lityRatesMember

Actuariële veronderstelling van
levensverwachtingscijfers
[member]

Dit lid geeft de levensverwachtingscijfers aan die worden gebruikelijke werkwijze: IAS
gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actua 19 145
riële veronderstellingen [member]]

18.12.2020

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

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetire member
mentAgeMember

Actuariële veronderstelling van
pensioenleeftijd [member]

Dit lid geeft de pensioenleeftijd aan die wordt gehanteerd gebruikelijke werkwijze: IAS
als actuariële veronderstelling. [Zie: actuariële veronder 19 145
stellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

Actuariële veronderstellingen [axis] De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 19 145
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember member

Actuariële veronderstellingen
[member]

Dit lid geeft alle actuariële veronderstellingen aan. Actua informatieverschaffing: IAS
riële veronderstellingen zijn de onbevooroordeelde en on 19 145
derling verenigbare beste schattingen van een entiteit met
betrekking tot de demografische en financiële variabelen
die de uiteindelijke kostprijs zullen bepalen voor de uit
kering van vergoedingen na uitdiensttreding. Dit vertegen
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Actua
riële veronderstellingen” indien er geen ander lid wordt
gebruikt.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArising
FromChangesInDemographi
cAssumptionsNetDefinedBe
nefitLiabilityAsset

Actuariële winsten (verliezen) die
voortvloeien uit wijzigingen in
demografische veronderstellingen,
nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
(actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde informatieverschaffing: IAS
van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeien 19 141 c ii
uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wij
zigingen in demografische veronderstellingen die leiden
tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten (actief). Demografische
veronderstellingen betreffen onder meer: a) levensver
wachting; b) personeelsverloop en percentages van werk
nemers die arbeidsongeschikt worden of die vervroegd
met pensioen gaan; c) het deel van deelnemers aan de
regeling die personen ten laste hebben die voor vergoe
dingen 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 pensioen
rechten (actief)]

axis

X duration,
debit

L 429/13

Actuariële veronderstelling van
pensioenleeftijd
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Actuariële winsten (verliezen) die
voortvloeien uit wijzigingen in
financiële veronderstellingen,
nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
(actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde informatieverschaffing: IAS
van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit 19 141 c iii
actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigin
gen in financiële veronderstellingen die leiden tot her
waarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten (actief). Financiële veronder
stellingen betreffen onder meer: a) de disconteringsvoet; b)
het niveau van vergoedingen, exclusief door werknemers
te dragen kosten van de vergoedingen, en toekomstige
salarissen; c) in geval van vergoedingen voor medische
kosten, toekomstige medische kosten, met inbegrip 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 juri
dische bijstand en vergoedingen van de schaderegelaar); en
d) door de regeling verschuldigde belastingen over bijdra
gen die verband houden met prestaties die vóór de ver
slagdatum zijn verricht, of over vergoedingen die uit die
prestaties voortvloeien. [Zie: nettoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten (actief)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArising
FromExperienceAdjustments
NetDefinedBenefitLiabilityAs
set

X duration,
debit

Actuariële winsten (verliezen) die
voortvloeien uit
ervaringsaanpassingen,
nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
(actief)

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde gebruikelijke werkwijze: IAS
van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit 19 141 c
actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit erva
ringsaanpassingen die leiden tot herwaarderingen van de
nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten (actief). Ervaringsaanpassingen hebben betrekking
op de gevolgen van verschillen tussen de voorgaande ac
tuariële veronderstellingen en wat er daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten (actief)]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPro
misedRetirementBenefits

X instant,
credit

Actuariële contante waarde van
toegezegde pensioenrechten

De contante waarde van de verwachte betalingen door informatieverschaffing: IAS
een pensioenfonds aan bestaande en voormalige werk 26 35 d
nemers, welke betalingen zijn toe te rekenen aan de reeds
verrichte arbeidsprestaties.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecogni
sedInProfitOrLossAllowance
AccountForCreditLossesOfFi
nancialAssets

X duration

Aanvullende voorziening
opgenomen in winst of verlies,
voorziening voor kredietverliezen
van financiële activa

Het bedrag van de aanvullende voorziening voor krediet gebruikelijke werkwijze: IFRS
verliezen van financiële activa die in winst of verlies zijn 7 16 — vervaldatum
opgenomen. [Zie: voorziening voor kredietverliezen van 1.1.2021
financiële activa]

18.12.2020
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AdditionalDisclosuresForA
mountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMajor
ClassOfAssetsAcquiredAndLi
abilitiesAssumedAbstract

Aanvullende
informatieverschaffing voor de op
de overnamedatum opgenomen
bedragen voor elke belangrijke
klasse van verworven activa en
overgenomen verplichtingen
[abstract]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelated
ToRegulatoryDeferralAc
countsAbstract

Aanvullende
informatieverschaffing betreffende
uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [abstract]

ifrs-full

AdditionalInformationAbou
tEntityExposureToRisk

text

Aanvullende informatie over de
blootstelling van de entiteit aan
risico

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

ifrs-full

AdditionalInformationAbou
tInsuranceContractsExplana
tory

text block

Aanvullende informatie over
verzekeringscontracten [text
block]

Aanvullende informatie over verzekeringscontracten die informatieverschaffing: IFRS
noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen van 17 94 — ingangsdatum
de vereisten inzake informatieverschaffing van IFRS 17. 1.1.2021
[Zie: verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbout
NatureAndFinancialEffectOf
BusinessCombination

text

Aanvullende informatie over de
aard en financiële impact van een
bedrijfscombinatie

Aanvullende informatie over de aard en financiële impact informatieverschaffing: IFRS
van bedrijfscombinaties die noodzakelijk is om aan de 3 63
doelstellingen van IFRS 3 te voldoen. [Zie: bedrijfscom
binaties [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbout
NatureOfAndChangesIn
RisksAssociatedWithInterest
sInStructuredEntitiesExplana
tory

text block

Aanvullende informatie over de
Aanvullende informatieverschaffing over de aard en ver informatieverschaffing: IFRS
aard en veranderingen van risico’s anderingen van risico’s die verband houden met belangen 12 B25
die verband houden met belangen in gestructureerde entiteiten.
in gestructureerde entiteiten [text
block]

ifrs-full

AdditionalInformationA
boutSharebasedPaymentAr
rangements

text block

Aanvullende informatie over op
aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten [text
block]

ifrs-full

AdditionalInformationAb
stract

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombination

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie

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

Aanvullende informatie [abstract]
Aanvullende verplichtingen,
voorwaardelijke verplichtingen
opgenomen in een
bedrijfscombinatie

Het bedrag aan aanvullende voorwaardelijke verplichtin informatieverschaffing: IFRS
gen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: 3 B67 c
voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een be
drijfscombinatie; bedrijfscombinaties [member]; voorwaar
delijke verplichtingen [member]]

L 429/15

X duration,
credit

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Aanvullende verplichtingen,
voorwaardelijke verplichtingen
opgenomen in een
bedrijfscombinatie [abstract]

AdditionalPaidinCapital

X instant,
credit

Aanvullend gestort kapitaal

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

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMem
ber

member

Aanvullend gestort kapitaal
[member]

Dit lid geeft het ontvangen bedrag aan uit hoofde van de gebruikelijke werkwijze: IAS
uitgifte van de aandelen van de entiteit dat de nominale 1 108
waarde overschrijdt en de ontvangen bedragen uit hoofde
van andere transacties met betrekking tot de aandelen of
aandeelhouders van de entiteit.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOther
Provisions

X duration,
credit

Aanvullende voorzieningen,
andere voorzieningen

Het bedrag aan aanvullende andere gecreëerde voorzienin informatieverschaffing: IAS
gen. [Zie: andere voorzieningen]
37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOther
ProvisionsAbstract

ifrs-full

AdditionalRecognitionGood
will

X duration,
debit

Aanvullende opname, goodwill

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsIn
vestmentProperty

X duration,
debit

Vermeerderingen die resulteren uit Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeer informatieverschaffing: IAS
overnames, vastgoedbeleggingen
derd als gevolg van investeringen die resulteren uit over 40 76 a,
names. [Zie: vastgoedbeleggingen]
informatieverschaffing: IAS
40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBio
logicalAssets

X duration,
debit

Vermeerderingen als gevolg van
aankopen, biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa informatieverschaffing: IAS
als gevolg van aankopen. [Zie: biologische activa]
41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentEx
penditureRecognisedAsAsset
BiologicalAssets

X duration,
debit

Vermeerderingen als gevolg van
latere uitgaven opgenomen als
actief, biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa gebruikelijke werkwijze: IAS
als gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen als een 41 50
actief. [Zie: biologische activa]

Aanvullende voorzieningen,
andere voorzieningen [abstract]
Het bedrag van de aanvullende opgenomen goodwill, met informatieverschaffing: IFRS
uitzondering van goodwill die is opgenomen in een groep 3 B67 d ii
activa die wordt afgestoten en die, bij verwerving, voldoet
aan de criteria om te worden geclassificeerd als aange
houden voor verkoop in overeenstemming met IFRS 5.
[Zie: goodwill; groepen activa die worden afgestoten en
die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
[member]]

18.12.2020

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

AdditionalLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombinationAbstract

NL

ifrs-full

L 429/16

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X duration,
debit

Label

Referenties

AdditionsFromSubsequentEx
penditureRecognisedAsAsse
tInvestmentProperty

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeer informatieverschaffing: IAS
derd als gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen 40 76 a,
als een actief. [Zie: vastgoedbeleggingen]
informatieverschaffing: IAS
40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentProperty
Abstract

Vermeerderingen,
vastgoedbeleggingen [abstract]

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsu X duration,
ranceContractsAndReinsuran credit
ceContractsIssued

Vermeerderingen die niet uit
bedrijfscombinaties resulteren,
verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten
en herverzekeringscontracten

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die
voortvloeien uit vermeerderingen die niet uit bedrijfscom
binaties resulteren. [Zie: verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscon
tracten; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombinati
onsBiologicalAssets

Vermeerderingen die niet uit
bedrijfscombinaties resulteren,
biologische activa

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa gebruikelijke werkwijze: IAS
die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfs 41 50
combinaties [member]; biologische activa]

ifrs-full

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombinati
onsBiologicalAssetsAbstract

ifrs-full

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombinati
onsIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X duration,
debit

Vermeerderingen die niet uit
bedrijfscombinaties resulteren,
andere immateriële activa dan
goodwill

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

ifrs-full

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombinati
onsInvestmentProperty

X duration,
debit

Vermeerderingen die niet uit
bedrijfscombinaties resulteren,
vastgoedbeleggingen

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeer
derd als gevolg van vermeerderingen die niet uit bedrijfs
combinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [mem
ber]; vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombinati
onsPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
debit

Vermeerderingen die niet uit
bedrijfscombinaties resulteren,
materiële vaste activa

Het bedrag van de vermeerderingen van materiële vaste informatieverschaffing: IAS
activa die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: be 16 73 e i
drijfscombinaties [member]; materiële vaste activa]

NL

ifrs-full

voorbeeld: IFRS 4 IG37 b —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021

Vermeerderingen die niet uit
bedrijfscombinaties resulteren,
biologische activa [abstract]

Publicatieblad van de Europese Unie

X duration,
debit

Vermeerderingen als gevolg van
latere uitgaven opgenomen als
actief, vastgoedbeleggingen

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

informatieverschaffing: IAS
40 76 a,
informatieverschaffing: IAS
40 79 d i

L 429/17

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombinati
onsReinsuranceAssets

X duration,
debit

Vermeerderingen die niet uit
bedrijfscombinaties resulteren,
herverzekeringsactiva

Het bedrag van de vermeerderingen van herverzekerings gebruikelijke werkwijze: IFRS
activa die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: be 4 37 e — vervaldatum
drijfscombinaties [member]; herverzekeringsactiva]
1.1.2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration,
debit

Vermeerderingen van andere vaste
activa dan financiële instrumenten,
uitgestelde belastingvorderingen,
nettoactiva uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten en
rechten die uit
verzekeringscontracten
voortvloeien

Het bedrag van de vermeerderingen van andere vaste ac
tiva dan financiële instrumenten, uitgestelde belastingvor
deringen, nettoactiva uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten en rechten die uit verzekeringscontracten resulte
ren. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; financiële in
strumenten, klasse [member]; vaste activa; types verzeke
ringscontracten [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration,
debit

Vermeerderingen van activa met
gebruiksrecht

Het bedrag van de vermeerderingen van activa met ge informatieverschaffing: IFRS
bruiksrecht. [Zie: activa met gebruiksrecht]
16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeO
fEntity

text

Adres van de statutaire zetel van
de entiteit

Het adres waar de entiteit haar statutaire zetel heeft.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFi text
nancialStatementsAreObtaina
ble

Adres waar de geconsolideerde
jaarrekening te verkrijgen is

Het adres waar de in overeenstemming met de IFRS opge informatieverschaffing: IAS
stelde geconsolideerde jaarrekening van de hoofdmoeder 27 16 a
maatschappij of een tussenhoudstermaatschappij van de
entiteit te verkrijgen is. [Zie: geconsolideerd [member];
IFRS [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverage
Shares

shares

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

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisatio
nExpense

X duration,
debit

Aanpassingen voor
afschrijvingskosten

NL

ifrs-full

L 429/18

Prefix

informatieverschaffing: IFRS
8 24 b,
informatieverschaffing: IFRS
8 28 e

18.12.2020

Aanpassingen voor afschrijvingskosten die een aansluiting gebruikelijke werkwijze: IAS
geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (ge 7 20
bruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies);
afschrijvingskosten]

Publicatieblad van de Europese Unie

informatieverschaffing: IAS
1 138 a

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X duration,
debit

Label

Documentatielabel

Referenties

AdjustmentsForCurrentTaxOf X duration,
debit
PriorPeriod

Aanpassingen voor over de
verslagperiode verschuldigde en
verrekenbare belastingen van
voorgaande perioden

Aanpassingen van belastinglasten (-baten) die in de peri voorbeeld: IAS 12 80 b
ode zijn opgenomen voor over de verslagperiode ver
schuldigde en verrekenbare belastingen van voorgaande
perioden.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInBiologicalAssets

X duration,
debit

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van biologische activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van biologische gebruikelijke werkwijze: IAS
activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) 7 20
en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activitei
ten. [Zie: biologische activa; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInDerivativeFinancialAs
sets

X duration,
debit

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van afgeleide financiële
activa

Aanpassingen voor de daling (stijging) van afgeleide finan gebruikelijke werkwijze: IAS
ciële activa om een aansluiting te geven tussen winst (ver 7 20
lies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele ac
tiviteiten. [Zie: afgeleide financiële activa; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInFinancialAssetsHeld
ForTrading

X duration,
debit

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van voor
handelsdoeleinden aangehouden
financiële activa

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInInventories

X duration,
debit

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van voorraden

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voorraden om gebruikelijke werkwijze: IAS
een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en netto 7 20 a
kasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
voorraden; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInLoansAndAdvancesTo
Banks

X duration,
debit

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van leningen en
voorschotten aan banken

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en gebruikelijke werkwijze: IAS
voorschotten aan banken om een aansluiting te geven 7 20
tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in)
operationele activiteiten. [Zie: leningen en voorschotten
aan banken; winst (verlies)]

L 429/19

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

AdjustmentsForAmount
sTransferredToInitialCarrying
AmountOfHedgedItems

NL

Bedragen overgeboekt uit het
De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt informatieverschaffing: IFRS
eigen vermogen en opgenomen in en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boek 7 23 e — vervaldatum
de boekwaarde van een nietwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waar 1.1.2021
van het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer
financieel actief (verplichting)
waarvan het verwerven of het
waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, na
aangaan een afgedekte, zeer
belastingen. [Zie: boekwaarde [member]]
waarschijnlijke verwachte
toekomstige transactie was, na
belastingen

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van leningen en
voorschotten aan klanten

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en gebruikelijke werkwijze: IAS
voorschotten aan klanten om een aansluiting te geven 7 20
tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in)
operationele activiteiten. [Zie: leningen en voorschotten
aan klanten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInOtherAssets

X duration,
debit

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van andere activa

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInOtherCurrentAssets

X duration,
debit

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van andere vlottende
activa

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInOtherOperatingRecei
vables

X duration,
debit

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van andere
bedrijfsvorderingen

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere bedrijfs gebruikelijke werkwijze: IAS
vorderingen om een aansluiting te geven tussen winst 7 20 a
(verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele
activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInReverseRepurchaseA
greementsAndCashCollatera
lOnSecuritiesBorrowed

X duration,
debit

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van omgekeerde
terugkoopovereenkomsten en
zekerheden in de vorm van
contanten uit hoofde van geleende
effecten

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInTradeAccountReceiva
ble

X duration,
debit

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van handelsvorderingen

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handelsvorde gebruikelijke werkwijze: IAS
ringen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) 7 20 a
en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activitei
ten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInTradeAndOtherRecei
vables

X duration,
debit

Aanpassingen voor de daling
(stijging) van handels- en andere
vorderingen

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

ifrs-full

AdjustmentsForDeferred
TaxExpense

X duration,
debit

Aanpassingen voor uitgestelde
belastinglasten

Aanpassingen voor uitgestelde belastinglasten om een gebruikelijke werkwijze: IAS
aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokas 7 20
stroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: uit
gestelde belastinglasten (-baten); winst (verlies)]

18.12.2020

X duration,
debit
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AdjustmentsForDecreaseInc
reaseInLoansAndAdvancesTo
Customers

NL

ifrs-full

L 429/20

Prefix

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

AdjustmentsForDeferred
TaxOfPriorPeriods

X duration,
debit

Aanpassingen voor uitgestelde
belastingen van voorgaande
perioden

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

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciatio
nAndAmortisationExpense

X duration,
debit

Aanpassingen voor
afschrijvingskosten

Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting gebruikelijke werkwijze: IAS
te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (ge 7 20 b
bruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afschrijvingskos
ten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciatio
nAndAmortisationExpense
AndImpairmentLossReversa
lOfImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLoss

X duration,
debit

Aanpassingen voor
afschrijvingskosten en bijzonder
waardeverminderingsverlies
(terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies)
opgenomen in winst of verlies

Aanpassingen voor afschrijvingskosten en bijzonder waar gebruikelijke werkwijze: IAS
deverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waar 7 20
deverminderingsverlies) om een aansluiting te geven tus
sen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in)
operationele activiteiten. [Zie: bijzonderewaardeverminde
ringsverlies; afschrijvingskosten; bijzonderewaardevermin
deringsverlies (terugneming van bijzonderewaardevermin
deringsverlies) opgenomen in winst of verlies; winst (ver
lies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciatio
nExpense

X duration,
debit

Aanpassingen voor
afschrijvingskosten

Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting gebruikelijke werkwijze: IAS
te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (ge 7 20
bruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendInco
me

X duration,
credit

Aanpassingen voor
dividendinkomsten

Aanpassingen voor dividendinkomsten om een aansluiting gebruikelijke werkwijze: IAS
te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (ge 7 20
bruikt in) operationele activiteiten. [Zie: dividendinkom
sten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGain X duration,
debit
sLosses

Aanpassingen voor
reëlewaardeverliezen (winsten)

Aanpassingen voor reëlewaardeverliezen (winsten) om een gebruikelijke werkwijze: IAS
aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokas 7 20 b
stroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

Aanpassingen voor
financieringskosten

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

NL

Elementnaam/rol URI

18.12.2020

Elementtype en
attributen

Prefix
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X duration,
debit

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Aanpassingen voor
financieringsbaten

Aanpassingen voor financieringsbaten om een aansluiting gebruikelijke werkwijze: IAS
te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (ge 7 20
bruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financierings
baten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceInco
meCost

X duration,
credit

Aanpassingen voor
financieringsbaten (kosten)

Aanpassingen voor nettofinancieringsbaten of -kosten om gebruikelijke werkwijze: IAS
een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en netto 7 20
kasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
financieringsbaten (-kosten); winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOn
DisposalOfInvestmentsInSub
sidiariesJointVenturesAndAs
sociates

X duration,
credit

Aanpassingen voor winst (verlies)
uit de vervreemding van
investeringen in
dochterondernemingen, joint
ventures en geassocieerde
deelnemingen

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

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOn
DisposalsPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Aanpassingen voor winst (verlies)
uit vervreemdingen, materiële
vaste activa

Aanpassingen voor winst (verlies) uit vervreemdingen van gebruikelijke werkwijze: IAS
materiële vaste activa om een aansluiting te geven tussen 7 20
winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operati
onele activiteiten. [Zie: winst (verlies); materiële vaste ac
tiva; vervreemding, materiële vaste activa]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLosse
sOnChangeInFairValueLess
CostsToSellBiologicalAssets

X duration,
credit

Aanpassingen voor winsten
(verliezen) uit de verandering in de
reële waarde min verkoopkosten,
biologische activa

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

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLosse
X duration,
sOnChangeInFairValueOfDeri credit
vatives

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

18.12.2020
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen
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Documentatielabel

Referenties

Aanpassingen voor winsten
(verliezen) uit de aanpassing van
de reële waarde,
vastgoedbeleggingen

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

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossRecognisedInProfitOr
LossGoodwill

X duration,
debit

Aanpassingen voor bijzonder
waardeverminderingsverlies
opgenomen in winst of verlies,
goodwill

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies gebruikelijke werkwijze: IAS
uit goodwill opgenomen in winst of verlies om een aan 7 20
sluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom
uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: goodwill;
bijzonderewaardeverminderingsverlies; bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in winst of verlies]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
debit

Aanpassingen voor bijzonder
waardeverminderingsverlies
(terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies)
opgenomen in winst of verlies

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies gebruikelijke werkwijze: IAS
(terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) 7 20 b
opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te
geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (ge
bruikt in) operationele activiteiten. [Zie: bijzonderewaarde
verminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaarde
verminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOr
LossExplorationAndEvaluatio
nAssets

X duration,
debit

Aanpassingen voor bijzonder
waardeverminderingsverlies
(terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies)
opgenomen in winst of verlies,
exploratie- en evaluatieactiva

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies gebruikelijke werkwijze: IAS
(terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) 7 20
uit exploratie- 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];
bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpassingen voor
bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van
bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in
winst of verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies (te
rugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) op
genomen in winst of verlies]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLos
sInventories

X duration,
debit

Aanpassingen voor bijzonder
waardeverminderingsverlies
(terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies)
opgenomen in winst of verlies,
voorraden

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies gebruikelijke werkwijze: IAS
(terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) 7 20
uit voorraden opgenomen in winst of verlies om een
aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokas
stroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
voorraden; bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpas
singen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terug
neming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opge
nomen in winst of verlies; bijzonderewaardeverminde
ringsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminde
ringsverlies) opgenomen in winst of verlies]
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Aanpassingen voor bijzonder
waardeverminderingsverlies
(terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies)
opgenomen in winst of verlies,
leningen en voorschotten

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies gebruikelijke werkwijze: IAS
(terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) 7 20
uit leningen en voorschotten die zijn opgenomen in winst
of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (ver
lies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele ac
tiviteiten. [Zie: aanpassingen voor bijzonderwaardevermin
deringsverlies (terugneming van bijzonder waardevermin
deringsverlies) opgenomen in winst of verlies]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOr
LossPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
debit

Aanpassingen voor bijzonder
waardeverminderingsverlies
(terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies)
opgenomen in winst of verlies,
materiële vaste activa

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies gebruikelijke werkwijze: IAS
(terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) 7 20
uit materiële vaste activa die zijn opgenomen in winst
of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (ver
lies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele ac
tiviteiten. [Zie: aanpassingen voor bijzonderewaardever
minderingsverlies (terugneming van bijzonder waardever
minderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; materi
ële vaste activa]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLos
sTradeAndOtherReceivables

X duration,
debit

Aanpassingen voor bijzonder
waardeverminderingsverlies
(terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies)
opgenomen in winst of verlies,
handels- en andere vorderingen

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies gebruikelijke werkwijze: IAS
(terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) 7 20
uit handels- en andere vorderingen die zijn opgenomen
in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen
winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operati
onele activiteiten. [Zie: handels- en andere vorderingen;
bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpassingen voor
bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van
bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in
winst of verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies (te
rugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) op
genomen in winst of verlies]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxEx
pense

X duration,
debit

Aanpassingen voor lasten uit
hoofde van winstbelastingen

Aanpassingen voor lasten uit hoofde van winstbelastingen informatieverschaffing: IAS 7
om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en 35
nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten.
[Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDec
reaseInDeferredIncome

X duration,
debit

Aanpassingen voor de stijging
(daling) van uitgestelde baten

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde ba gebruikelijke werkwijze: IAS
ten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en 7 20
nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten.
[Zie: uitgestelde baten; winst (verlies)]

18.12.2020
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Aanpassingen voor de stijging
Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde de gebruikelijke werkwijze: IAS
(daling) van deposito’s van banken posito’s van banken om een aansluiting te geven tussen 7 20
winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operati
onele activiteiten. [Zie: deposito’s van banken; winst (ver
lies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDec
reaseInDepositsFromCusto
mers

X duration,
debit

Aanpassingen voor de stijging
Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde de gebruikelijke werkwijze: IAS
(daling) van deposito’s van klanten posito’s van klanten om een aansluiting te geven tussen 7 20
winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operati
onele activiteiten. [Zie: deposito’s van klanten; winst (ver
lies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDec
reaseInDerivativeFinancialLia
bilities

X duration,
debit

Aanpassingen voor de stijging
(daling) van afgeleide financiële
verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van afgeleide finan gebruikelijke werkwijze: IAS
ciële verplichtingen om een aansluiting te geven tussen 7 20
winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operati
onele activiteiten. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen;
winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDec
X duration,
reaseInEmployeeBenefitLiabili debit
ties

Aanpassingen voor de stijging
(daling) van verplichtingen uit
hoofde van personeelsbeloningen

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDec
reaseInFinancialLiabilities
HeldForTrading

X duration,
debit

Aanpassingen voor de stijging
(daling) van voor
handelsdoeleinden aangehouden
financiële verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van voor handels gebruikelijke werkwijze: IAS
doeleinden aangehouden financiële verplichtingen om een 7 20
aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokas
stroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
financiële verplichtingen; financiële verplichtingen gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies die voldoen aan de definitie
van het begrip voor handelsdoeleinden aangehouden;
winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDec
reaseInInsuranceReinsurance
AndInvestmentContractLiabi
lities

X duration,
debit

Aanpassingen voor de stijging
(daling) van verplichtingen uit
hoofde van verzekerings-,
herverzekerings- en
beleggingscontracten

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDec
reaseInOtherCurrentLiabilities

X duration,
debit

Aanpassingen voor de stijging
(daling) van andere kortlopende
verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere kortlo gebruikelijke werkwijze: IAS
pende verplichtingen om een aansluiting te geven tussen 7 20
winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operati
onele activiteiten. [Zie: andere kortlopende verplichtingen;
winst (verlies)]
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Aanpassingen voor de stijging
(daling) van andere verplichtingen

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere ver gebruikelijke werkwijze: IAS
plichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (ver 7 20
lies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele ac
tiviteiten. [Zie: andere verplichtingen; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDec
reaseInOtherOperatingPayab
les

X duration,
debit

Aanpassingen voor de stijging
(daling) van andere
bedrijfsschulden

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere bedrijfs gebruikelijke werkwijze: IAS
schulden om een aansluiting te geven tussen winst (ver 7 20 a
lies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele ac
tiviteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDec
reaseInRepurchaseAgreement
sAndCashCollateralOnSecuri
tiesLent

X duration,
debit

Aanpassingen voor de stijging
(daling) van
terugkoopovereenkomsten en
zekerheden in de vorm van
contanten uit hoofde van geleende
effecten

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDec
reaseInTradeAccountPayable

X duration,
debit

Aanpassingen voor de stijging
(daling) van handelsschulden

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handelsschul gebruikelijke werkwijze: IAS
den om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en 7 20 a
nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten.
[Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDec
reaseInTradeAndOtherPayab
les

X duration,
debit

Aanpassingen voor de stijging
(daling) van handels- en andere
schulden

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInO
therProvisionsArisingFrom
PassageOfTime

X duration,
debit

Aanpassingen voor de stijging van
andere voorzieningen die
voortvloeien uit het verstrijken van
de tijd

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

ifrs-full

AdjustmentsForInterest
Expense

X duration,
debit

Aanpassingen voor rentelasten

Aanpassingen voor rentelasten om een aansluiting te ge gebruikelijke werkwijze: IAS
ven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt 7 20
in) operationele activiteiten. [Zie: rentelasten; winst (ver
lies)]
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X duration,
credit

Aanpassingen voor rentebaten

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

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGain
sOnDisposalOfNoncurrentAs
sets

X duration,
debit

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

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration,
debit

Aanpassingen voor voorzieningen

Aanpassingen voor voorzieningen om een aansluiting te gebruikelijke werkwijze: IAS
geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (ge 7 20 b
bruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorzieningen;
winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcilePro
fitLoss

X duration,
debit

Aanpassingen om een aansluiting
te geven tussen winst (verlies)

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst informatieverschaffing: IAS 7
(verlies) en de nettokasstroom uit (gebruikt in) operatio 20
nele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcilePro
fitLossAbstract

ifrs-full

AdjustmentsForSharebased
Payments

ifrs-full

Aanpassingen om een aansluiting
te geven tussen winst (verlies)
[abstract]
X duration,
debit

Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen om gebruikelijke werkwijze: IAS
een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en netto 7 20 b
kasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie:
winst (verlies)]

AdjustmentsForUndistributed X duration,
ProfitsOfAssociates
credit

Aanpassingen voor nietuitgekeerde winsten van
geassocieerde deelnemingen

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassoci gebruikelijke werkwijze: IAS
eerde deelnemingen om een aansluiting te geven tussen 7 20 b
winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operati
onele activiteiten. [Zie: geassocieerde deelnemingen [mem
ber]; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed X duration,
ProfitsOfInvestmentsAccoun credit
tedForUsingEquityMethod

Aanpassingen voor nietuitgekeerde winsten van
investeringen die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van investe gebruikelijke werkwijze: IAS
ringen die administratief werden verwerkt volgens de ver 7 20
mogensmutatiemethode om een aansluiting te geven tus
sen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in)
operationele activiteiten. [Zie: investeringen die admini
stratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatie
methode; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedFo
reignExchangeLossesGains

Aanpassingen voor nietgerealiseerde verliezen (winsten)
uit wisselkoersverschillen

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

X duration,
debit
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Aanpassingen om een aansluiting
te geven tussen winst (verlies) die
geen wijzigingen in werkkapitaal
zijn

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

ifrs-full

AdjustmentToCarrying
AmountsReportedUnderPrevi
ousGAAP

X instant,
debit

Samengevoegde aanpassing van de
boekwaarden van investeringen
gerapporteerd overeenkomstig de
voorheen toegepaste GAAP

Het bedrag van de samengevoegde aanpassingen van de informatieverschaffing: IFRS
boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen 1 31 c
toegepaste GAAP van investeringen in dochteronder
nemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen
in de eerste IFRS-jaarrekening van de entiteit. [Zie: geas
socieerde deelnemingen [member]; boekwaarde [member];
joint ventures [member]; voorheen toegepaste GAAP
[member]; dochterondernemingen [member]; investerin
gen in dochterondernemingen, joint ventures en geasso
cieerde deelnemingen; IFRS [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketCon
sensusPriceMeasurementIn
putMember

member

Aanpassing aan een consensusprijs Dit lid geeft een aanpassing aan een consensusprijs op de voorbeeld: IFRS 13 B36 c
op de middenmarkt,
middenmarkt aan, die wordt gebruikt als waarderings
waarderingsinput [member]
input.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossFor
PreferenceShareDividends

X duration,
debit

Aanpassing aan winst (verlies)
voor dividenden van preferente
aandelen

Aanpassing aan winst (verlies) voor dividenden van pre
ferente aandelen voor de berekening van winst die (verlies
dat) aan houders van gewone aandelen van de moeder
maatschappij kan worden toegerekend. [Zie: preferente
aandelen [member]; winst (verlies)]

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration,
debit

Beheerskosten

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

ifrs-full

Advances

X instant,
credit

Ontvangen vooruitbetalingen

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

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration,
debit

Reclamekosten

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit reclame.

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

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

18.12.2020

X duration,
debit
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ifrs-full

L 429/28

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Samengevoegde aanpassing aan de Dit lid geeft de samengevoegde aanpassing aan de boek informatieverschaffing: IFRS
boekwaarden gerapporteerd
waarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toe 1 30 b
overeenkomstig de voorheen
gepaste GAAP aan. [Zie: boekwaarde [member]; voorheen
toegepaste GAAP [member]
toegepaste GAAP [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDis
continuedOperationsMember

member

Samengevoegde voortgezette en
beëindigde bedrijfsactiviteiten
[member]

Dit lid geeft de samenvoeging van voortgezette en beëin informatieverschaffing: IFRS
digde bedrijfsactiviteiten aan. [Zie: beëindigde bedrijfsacti 5 Presentatie en
viteiten [member]; voortgezette bedrijfsactiviteiten [mem informatieverschaffing
ber]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetween
FairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedU
singValuationTechniqueYet
ToBeRecognised

X instant

Samengevoegd verschil dat nog in
winst of verlies moet worden
opgenomen tussen reële waarde
bij eerste opname en
transactieprijs

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

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImma
terialAssociatesMember

member

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

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImma
terialBusinessCombinations
Member

member

Samengevoegde
bedrijfscombinaties die
afzonderlijk niet van materieel
belang zijn [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van bedrijfscombinaties informatieverschaffing: IFRS
die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: be 3 B65
drijfscombinaties [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImma
terialJointVenturesMember

member

Samengevoegde joint ventures die
afzonderlijk niet van materieel
belang zijn [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van joint ventures die informatieverschaffing: IFRS
afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: joint 12 21 c i,
ventures [member]]
informatieverschaffing: IFRS
4 39M b — ingangsdatum
bij eerste toepassing van IFRS
9, informatieverschaffing:
IFRS 4 39J b — vervaldatum
1.1.2021

informatieverschaffing: IFRS
12 21 c ii,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M b — ingangsdatum
bij eerste toepassing van IFRS
9, informatieverschaffing:
IFRS 4 39J b — vervaldatum
1.1.2021

L 429/29

member
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viousGAAPMember

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMem
ber

ifrs-full

Referenties

Dit lid geeft alle soorten waardering aan. Dit vertegen informatieverschaffing: IAS
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Waarde 40 32A,
ring” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
informatieverschaffing: IAS
41 50,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 a

member

Samengevoegde tijdsintervallen
[member]

Dit lid geeft samengevoegde tijdsintervallen aan. Dit ver informatieverschaffing: IAS 1
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as 61, informatieverschaffing:
“Looptijd” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
IFRS 15 120 b i,
informatieverschaffing: IFRS
16 97,
informatieverschaffing: IFRS
16 94,
informatieverschaffing: IFRS
17 109 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 120 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 132 b — ingangsdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7
B11, voorbeeld: IFRS 7 B35,
informatieverschaffing: IFRS
7 23B a

AggregateNotSignificantIndi
vidualAssetsOrCashgeneratin
gUnitsMember

member

Samengevoegde
kasstroomgenererende eenheden
waarvoor het bedrag aan goodwill
of immateriële activa met
onbeperkte gebruiksduur niet
significant is [member]

Dit lid geeft de samenvoeging aan van kasstroomgenere informatieverschaffing: IAS
rende eenheden waarvoor het bedrag aan goodwill of 36 135
immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur niet sig
nificant is. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [mem
ber]; goodwill; andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMem
ber

member

Samenvoeging van reële waarden
[member]

Dit lid geeft de samenvoeging van reële waarden aan. Dit informatieverschaffing: IFRS
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as 1 30 a
“Reële waarde als veronderstelde prijs” indien er geen an
der lid wordt gebruikt.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGrou
pAxis

axis

Agrarische producten per groep
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein gebruikelijke werkwijze: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 41 46 b ii
die de tabel vervolledigen.

18.12.2020

Samengevoegde waardering
[member]
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ifrs-full

Label

L 429/30

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Agrarische producten, groep
[member]

Dit lid geeft alle agrarische producten, opgesplitst per gebruikelijke werkwijze: IAS
groep, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard 41 46 b ii
waarde voor de as “Agrarische producten per groep” in
dien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: actuele agra
rische producten]

ifrs-full

Aircraft

X instant,
debit

Vliegtuigen

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

ifrs-full

AircraftMember

member

Vliegtuigen [member]

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

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Landingsrechten op een
luchthaven [member]

Dit lid geeft landingsrechten op een luchthaven aan.

gebruikelijke werkwijze: IAS
38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierar
chyMember

member

Alle niveaus in de
reëlewaardehiërarchie [member]

Dit lid geeft alle niveaus in de reëlewaardehiërarchie aan.
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de
as “Niveaus in de reëlewaardehiërarchie” indien er geen
ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IAS
19 142,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Alle andere segmenten [member]

Dit lid geeft niet te rapporteren bedrijfsactiviteiten en informatieverschaffing: IFRS
15 115,
operationele segmenten aan.
informatieverschaffing: IFRS
8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

X instant,
credit

Voorziening voor kredietverliezen
van financiële activa

Het bedrag van een voorziening die wordt gebruikt voor informatieverschaffing: IFRS
het opnemen van bijzondere waardeverminderingen van 7 16 — vervaldatum
financiële activa als gevolg van kredietverliezen. [Zie: fi 1.1.2021
nanciële activa]

ifrs-full

AllowanceForCreditLosses
Member

member

Voorziening voor kredietverliezen
[member]

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

L 429/31

member
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ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

member

Label

Alle jaren van verzekeringsclaim
[member]

Documentatielabel

Referenties

AmortisationAssetsRecogni
X duration,
debit
sedFromCostsIncurredToOb
tainOrFulfilContractsWithCus
tomers

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

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsuran
ceContracts

X duration,
credit

Afschrijving, uitgestelde
acquisitiekosten die voortvloeien
uit verzekeringscontracten

Het bedrag van de afschrijving van uitgestelde acquisitie
kosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie:
uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzeke
ringscontracten; afschrijvingskosten; types verzekerings
contracten [member]]

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration,
debit

Afschrijvingskosten

Het bedrag aan afschrijvingskosten. Afschrijving is de stel gebruikelijke werkwijze: IAS
selmatige toerekening van af te schrijven bedragen van 1 112 c
immateriële activa over hun gebruiksduur.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration

Afschrijving, andere immateriële
activa dan goodwill

Het bedrag van de afschrijving van andere immateriële informatieverschaffing: IAS
activa dan goodwill. [Zie: afschrijvingskosten; andere im 38 118 e vi
materiële activa dan goodwill]

ifrs-full

AmortisationMethodIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

text

Afschrijvingsmethode, andere
immateriële activa dan goodwill

De afschrijvingsmethode gebruikt voor andere immateriële informatieverschaffing: IAS
activa dan goodwill met beperkte gebruiksduur. [Zie: an 38 118 b
dere immateriële activa dan goodwill; afschrijvingskosten]

voorbeeld: IFRS 4 IG39 c —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021

18.12.2020

ifrs-full
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AllYearsOfInsuranceClaim
Member

NL

Dit lid geeft alle jaren van de verzekeringsclaims aan. Dit informatieverschaffing: IFRS
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as 17 130 — ingangsdatum
“Jaren van verzekeringsclaim” indien er geen ander lid 1.1.2021
wordt gebruikt.

ifrs-full

L 429/32

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Afschrijving van verliezen
(winsten) op gesloten
herverzekeringscontracten

Het bedrag aan afschrijvingen van uitgestelde verliezen informatieverschaffing: IFRS
(winsten) die voortvloeien uit de sluiting van herverzeke 4 37 b ii — vervaldatum
ringscontracten. [Zie: afschrijvingskosten; winsten (verlie 1.1.2021
zen) opgenomen in winst of verlies op gesloten herver
zekeringscontracten]

ifrs-full

AmortisationRateIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

X.XX
duration

Afschrijvingspercentage, andere
immateriële activa dan goodwill

Het afschrijvingspercentages gebruikt voor andere imma informatieverschaffing: IAS
teriële activa dan goodwill. [Zie: andere immateriële activa 38 118 a
dan goodwill]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAs
setsRelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstrumentsMitiga
teMaximumExposureToCredi
tRisk

X instant

Bedrag waarmee kredietderivaten
of soortgelijke instrumenten die
verband houden met financiële
activa die zijn aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, de maximale
kredietrisicoblootstelling beperken

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke in informatieverschaffing: IFRS
strumenten die verband houden met financiële activa die 7 9 b
zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies,
de maximale kredietrisicoblootstelling beperken. [Zie: le
ningen en vorderingen; kredietrisico [member]; derivaten
[member]; maximale blootstelling aan kredietrisico; finan
ciële activa]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrRe
ceivablesRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstrumentsMi
tigateMaximumExposureTo
CreditRisk

X instant

Bedrag waarmee kredietderivaten
of soortgelijke instrumenten die
verband houden met leningen of
vorderingen, de maximale
blootstelling aan kredietrisico
beperken

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke in informatieverschaffing: IFRS
strumenten die verband houden met leningen of vorde 7 9 b — vervaldatum
ringen, de maximale blootstelling aan kredietrisico beper 1.1.2021
ken. [Zie: leningen en vorderingen; kredietrisico [mem
ber]; maximale blootstelling aan kredietrisico; derivaten
[member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatory
DeferralAccountCreditBalan
ceHasBeenReducedBecauseItI
sNoLongerFullyReversible

X instant,
debit

Bedrag waarmee een uitgestelde
creditrekening in verband met
prijsregulering is verminderd
omdat deze niet langer volledig
terugneembaar is

Het bedrag waarmee een uitgestelde creditrekening in ver informatieverschaffing: IFRS
band met prijsregulering is verminderd omdat deze niet 14 36
langer volledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde credit
rekeningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatory
DeferralAccountDebitBalance
HasBeenReducedBecauseItI
sNoLongerFullyRecoverable

X instant,
credit

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

Het bedrag waarmee een uitgestelde debetrekening in ver informatieverschaffing: IFRS
band met prijsregulering is verminderd omdat deze niet 14 36
langer volledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde debetre
keningen in verband met prijsregulering]

L 429/33

X duration,
debit
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

AmountByWhichUnitsReco
verableAmountExceedsItsCar
ryingAmount

X instant,
debit

Bedrag waarmee de realiseerbare
waarde van de eenheid haar
boekwaarde overschrijdt

Het bedrag waarmee de realiseerbare waarde van een kas
stroomgenererende eenheid (groep van eenheden) haar
boekwaarde overschrijdt. [Zie: boekwaarde [member]; kas
stroomgenererende eenheden [member]]

informatieverschaffing: IAS
36 134 f i,
informatieverschaffing: IAS
36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssig
nedToKeyAssumptionMust
ChangeInOrderForUnitsReco
verableAmountToBeEqualTo
CarryingAmount

X.XX instant

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

Het bedrag waarmee de waarde die aan een belangrijke
veronderstelling is toegekend, moet veranderen opdat de
realiseerbare waarde van een eenheid gelijk is aan de
boekwaarde. [Zie: boekwaarde [member]]

informatieverschaffing: IAS
36 134 f iii,
informatieverschaffing: IAS
36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityFor
ProvisionOfKeyManagement
PersonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEntity

X duration,
debit

Door de entiteit te ontvangen
bedrag met betrekking tot met
diensten van managers op
sleutelposities gelijk te stellen
diensten die door een
afzonderlijke managemententiteit
zijn verleend

Door de entiteit te ontvangen bedrag met betrekking tot informatieverschaffing: IAS
met diensten van managers op sleutelposities gelijk te 24 18A
stellen diensten die door een afzonderlijke managemen
tentiteit zijn verleend. [Zie: managers op sleutelposities
van entiteit of moedermaatschappij [member]; afzonder
lijke managemententiteiten [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassifications
OrChangesInPresentation

X duration

Bedrag aan herclassificaties of
wijzigingen in presentatie

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

ifrs-full

AmountPresentedInOther
ComprehensiveIncomeReali
sedAtDerecognition

X duration

In de overige onderdelen van het
totaalresultaat gepresenteerd
bedrag gerealiseerd bij het niet
langer opnemen van financiële
verplichting

Het in de overige onderdelen van het totaalresultaat ge informatieverschaffing: IFRS
presenteerde bedrag dat is gerealiseerd bij het niet langer 7 10 d
opnemen van financiële verplichtingen aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies. [Zie: overige onder
delen van het totaalresultaat]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromPro
fitOrLossToOtherComprehen
siveIncomeApplyingOverlay
Approach

X duration,
debit

Bedrag geherclassificeerd van winst
of verlies naar de overige
onderdelen van het totaalresultaat
met toepassing van
overlappingsbenadering

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

ifrs-full

AmountReclassifiedFromPro
fitOrLossToOtherComprehen
siveIncomeApplyingOverlay
ApproachNewlyDesignatedFi
nancialAssets

X duration,
debit

Bedrag geherclassificeerd van winst
of verlies naar de overige
onderdelen van het totaalresultaat
met toepassing van
overlappingsbenadering, voor het
eerst aangewezen financiële activa

Het bedrag dat is geherclassificeerd van winst of verlies
naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met
betrekking tot voor het eerst aangewezen financiële activa
met toepassing van de overlappingsbenadering.

NL

ifrs-full

L 429/34

Prefix
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IFRS 9
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Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Bedrag geherclassificeerd van winst
of verlies naar de overige
onderdelen van het totaalresultaat
met toepassing van
overlappingsbenadering, vóór
belastingen

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

ifrs-full

AmountReclassifiedToOther X duration,
ComprehensiveIncomeFrom credit
ProfitOrLossApplyingOverlay
ApproachNetOfTax

Bedrag geherclassificeerd van winst
of verlies naar de overige
onderdelen van het totaalresultaat
met toepassing van
overlappingsbenadering, na
belastingen

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

ifrs-full

X instant,
AmountRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAnd
credit
AccumulatedInEquityRelating
ToNoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsHeldForSale

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

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

ifrs-full

AmountRecognisedInOther
member
ComprehensiveIncomeAnd
AccumulatedInEquityRelating
ToNoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsHeldForSaleMember

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

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die re informatieverschaffing: IFRS
sulteert uit bedragen die zijn opgenomen in de overige 5 38, voorbeeld: IFRS 5
onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het ei Voorbeeld 12
gen vermogen en die betrekking hebben op vaste activa of
groepen die worden afgestoten en die zijn aangehouden
voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen activa die
worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aange
houden voor verkoop; overige onderdelen van het totaal
resultaat]

ifrs-full

AmountRemovedFromReser
veOfCashFlowHedgesAndIn
cludedInInitialCostOrOther
CarryingAmountOfNonfinan
cialAssetLiabilityOrFirmCom
mitmentForWhichFairValue
HedgeAccountingIsApplied

Bedrag verwijderd uit de
kasstroomafdekkings
reserve en opgenomen in de eerste
kostprijs of andere boekwaarde
van een niet-financieel actief
(verplichting) of vaststaande
toezegging waarvoor de
administratieve verwerking van
reëlewaardeafdekkings
transacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit de kasstroomafdekkingsreserve
en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boek
waarde van een niet-financieel actief (verplichting) of
een vaststaande toezegging waarvoor een administratieve
verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt
toegepast. [Zie: reserve voor kasstroomafdekkingen]

X duration,
debit

Publicatieblad van de Europese Unie

AmountReclassifiedToOther X duration,
ComprehensiveIncomeFrom credit
ProfitOrLossApplyingOverlay
ApproachBeforeTax

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

informatieverschaffing: IFRS
9 6.5.11 d i,
informatieverschaffing: IFRS
7 24E a

L 429/35

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Het bedrag verwijderd uit de reserve voor waardeverande informatieverschaffing: IFRS
ring van valutabasisspreads en opgenomen in de eerste 9 6.5.16
kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel
actief (verplichting) of een vaststaande toezegging waar
voor een administratieve verwerking van reëlewaarde
afdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor
de waardeverandering van valutabasisspreads]

ifrs-full

AmountRemovedFromReser X duration,
veOfChangeInValueOfFor
debit
wardElementsOfForwardCon
tractsAndIncludedInInitialCos
tOrOtherCarryingAmountOf
NonfinancialAssetLiabilityOr
FirmCommitmentForWhich
FairValueHedgeAccountingI
sApplied

Bedrag verwijderd uit reserve voor
waardeverandering van de
termijnelementen van
termijncontracten en opgenomen
in de eerste kostprijs of andere
boekwaarde van een niet-financieel
actief (verplichting) of vaste
toezegging waarvoor de
administratieve verwerking van
reëlewaardeafdekkings
transacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering informatieverschaffing: IFRS
in de termijnelementen van termijncontracten en opge 9 6.5.16
nomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van
een niet-financieel actief (verplichting) of een vaste toe
zegging waarvoor de administratieve verwerking van re
ëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: re
serve voor de waardeverandering van de termijnelementen
van termijncontracten]

ifrs-full

AmountRemovedFromReser X duration,
veOfChangeInValueOfTime
debit
ValueOfOptionsAndIncludedI
nInitialCostOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAsset
LiabilityOrFirmCommitment
ForWhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

Bedrag verwijderd uit reserve voor
waardeverandering van tijdswaarde
van opties en opgenomen in de
eerste kostprijs of andere
boekwaarde van een niet-financieel
actief (verplichting) of vaste
toezegging waarvoor de
administratieve verwerking van
reëlewaardeafdekkings
transacties wordt toegepast

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering informatieverschaffing: IFRS
van tijdswaarde van opties en opgenomen in de eerste 9 6.5.15 b i
kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel
actief (verplichting) of een vaste toezegging waarvoor de
administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkings
transacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor de waarde
verandering van de tijdswaarde van opties]

ifrs-full

AmountReportedInProfitOr
LossApplyingIFRS9Financia
lAssetsToWhichOverlayAp
proachIsApplied

Bedrag gerapporteerd in winst of Het bedrag gerapporteerd in winst of verlies met toepas
verlies met toepassing van IFRS 9, sing van IFRS 9 voor financiële activa waarop de overlap
financiële activa waarop de
pingsbenadering wordt toegepast.
overlappingsbenadering wordt
toegepast

X duration,
debit

informatieverschaffing: IFRS
4 39L f i — ingangsdatum
bij eerste toepassing van
IFRS 9

18.12.2020

Bedrag verwijderd uit reserve voor
waardeverandering van
valutabasisspreads van een
financieel instrument en
opgenomen in de eerste kostprijs
of andere boekwaarde van een
niet-financieel actief (verplichting)
of vaste toezegging waarvoor de
administratieve verwerking van
reëlewaardeafdekkings
transacties wordt toegepast
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AmountRemovedFromReser X duration,
veOfChangeInValueOfFo
debit
reignCurrencyBasisSpreadsAn
dIncludedInInitialCostOrO
therCarryingAmountOfNonfi
nancialAssetLiabilityOrFirm
CommitmentForWhichFairVa
lueHedgeAccountingIsApplied

NL

ifrs-full

L 429/36

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

axis

Bedragen die voortvloeien uit
verzekeringscontracten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein gebruikelijke werkwijze: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 4 Informatieverschaffing —
die de tabel vervolledigen.
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAc
quisitionCostsArisingFromIn
suranceContracts

X duration,
debit

Gemaakte kosten, uitgestelde
acquisitiekosten die voortvloeien
uit verzekeringscontracten

De stijging van uitgestelde acquisitiekosten die voort
vloeien uit verzekeringscontracten die voortvloeien uit ge
maakte kosten. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten die voort
vloeien uit verzekeringscontracten]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemand
ThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Onmiddellijk opeisbare bedragen
die voortvloeien uit binnen
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten

De onmiddellijk opeisbare bedragen die voortvloeien uit informatieverschaffing: IFRS
binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende con 17 132 c — ingangsdatum
tracten.
1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPar
tyTransactions

X instant,
credit

Te betalen bedragen, transacties
met verbonden partijen

De te betalen bedragen die voortvloeien uit transacties informatieverschaffing: IAS
met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [mem 24 20,
ber]]
informatieverschaffing: IAS
24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransferee X instant,
InRespectOfTransferredAssets credit

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

ifrs-full

AmountsReceivableRelated
PartyTransactions

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

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMajor
ClassOfAssetsAcquiredAndLi
abilitiesAssumedAbstract

ifrs-full

AmountsRecognisedForTrans
actionRecognisedSeparately
FromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombination

X instant,
debit

voorbeeld: IFRS 4 IG39 b —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021

Publicatieblad van de Europese Unie

AmountsArisingFromInsuran
ceContractsAxis

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Op de overnamedatum
opgenomen bedragen voor elke
belangrijke klasse van verworven
activa en overgenomen
verplichtingen [abstract]
X duration

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten informatieverschaffing: IFRS
voor transacties die los van de verwerving van activa en 3 B64 l iii
de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties
worden opgenomen [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
L 429/37

Op de overnamedatum
opgenomen bedragen voor
transacties die los van de
verwerving van activa en
overname van verplichtingen in de
bedrijfscombinatie worden
opgenomen

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Bedragen overgeboekt uit het
eigen vermogen en verwerkt in de
reële waarde van financiële activa
bij herclassificatie uit de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en ver informatieverschaffing: IFRS
werkt in de reële waarde van financiële activa bij herclas 9 5.6.5
sificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen. [Zie:
financiële activa]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEqui
tyAndAdjustedAgainstFairVa
lueOfFinancialAssetsOnRe
classificationOutOfFairValue
ThroughOtherComprehensi
veIncomeMeasurementCate
goryNetOfTax

X duration,
debit

Bedragen geherclassificeerd uit het
eigen vermogen en verwerkt in de
reële waarde van financiële activa
bij herclassificatie uit de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en ver informatieverschaffing: IFRS
werkt in de reële waarde van financiële activa bij herclas 9 5.6.5
sificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen. [Zie:
financiële activa]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEqui
tyAndIncludedInCarrying
AmountOfNonfinancialAsset
LiabilityWhoseAcquisitionO
rIncurrenceWasHedgedHigh
lyProbableForecastTransacti
onBeforeTax

X duration,
debit

Bedragen uit het eigen vermogen
overgeboekt en opgenomen in de
boekwaarde van een niet-financieel
actief (verplichting) waarvan het
verwerven of het aangaan een
afgedekte, zeer waarschijnlijke
verwachte toekomstige transactie
was, vóór belastingen

De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt informatieverschaffing: IFRS
en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boek 7 23 e — vervaldatum
waarde van een niet-financieel actief (verplichting) waar 1.1.2021
van het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer
waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was,
vóór belastingen. [Zie: boekwaarde [member]]

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforcea
bleMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialAssets

X instant,
credit

Bedragen die vallen onder een
afdwingbare “master netting”overeenkomst of vergelijkbare
overeenkomst en niet zijn
gesaldeerd met financiële activa

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

18.12.2020

X duration,
debit
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AmountsRemovedFromEqui
tyAndAdjustedAgainstFairVa
lueOfFinancialAssetsOnRe
classificationOutOfFairValue
ThroughOtherComprehensi
veIncomeMeasurementCate
goryBeforeTax

NL

ifrs-full

L 429/38

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

AmountsSubjectToEnforcea
bleMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialAssetsAb
stract

Bedragen die vallen onder een
afdwingbare “master netting”overeenkomst of vergelijkbare
overeenkomst, niet gesaldeerd met
financiële activa [abstract]

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforcea
bleMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialLiabilities

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforcea
bleMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialLiabili
tiesAbstract

Bedragen die vallen onder een
afdwingbare “master netting”overeenkomst of vergelijkbare
overeenkomst, niet gesaldeerd met
financiële verplichtingen [abstract]

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeen X duration,
ReclassifiedFromProfitOrLos debit
sToOtherComprehensiveInco
meApplyingOverlayApproa
chIfFinancialAssetsHadNot
BeenDedesignated

Bedrag dat van winst of verlies
naar de overige onderdelen van
het totaalresultaat zou zijn
geherclassificeerd overeenkomstig
de overlappingsbenadering 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 totaalresul
taat zou zijn geherclassificeerd indien de aanwijzing van
de financiële activa niet ongedaan zou zijn gemaakt in het
kader van de overlappingsbenadering.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeen X duration,
ReportedInProfitOrLossIfI
debit
AS39HadBeenAppliedFinanci
alAssetsToWhichOverlayAp
proachIsApplied

Bedrag dat in de winst of het
verlies zou zijn gerapporteerd
indien IAS 39 was toegepast,
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast

Het bedrag dat in de winst of het verlies zou zijn gerap informatieverschaffing: IFRS
porteerd voor financiële activa waarop de overlappings 4 39L d ii — ingangsdatum
benadering is toegepast indien IAS 39 was toegepast.
bij eerste toepassing van
IFRS 9

X instant,
debit

Bedragen die vallen onder een
afdwingbare “master netting”overeenkomst of vergelijkbare
overeenkomst, niet gesaldeerd met
financiële verplichtingen

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

De bedragen die vallen onder een afdwingbare “master informatieverschaffing: IFRS
netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en 7 13C d
die niet zijn gesaldeerd met financiële verplichtingen. [Zie:
financiële verplichtingen]
Publicatieblad van de Europese Unie

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

L 429/39

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

AnalysisOfAgeOfFinancialAs text block
setsThatArePastDueButNotIm
paired

Analyse van de leeftijd van
financiële activa die vervallen zijn
maar geen waardevermindering
hebben ondergaan [text block]

Analyse van de leeftijd van financiële activa die vervallen informatieverschaffing: IFRS
zijn maar geen waardevermindering hebben ondergaan. 7 37 a — vervaldatum
[Zie: financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresU
singExternalCreditGradingSy
stemExplanatory

text block

Analyse van kredietposities met
behulp van een extern systeem
voor kredietrating [text block]

De informatieverschaffing over een analyse van krediet
posities met behulp van een extern systeem voor kredie
trating. [Zie: kredietpositie; externe kredietbeoordelingen
[member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG23 a —
vervaIdatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresU
singInternalCreditGradingSy
stemExplanatory

text block

Analyse van kredietposities met
behulp van een intern systeem
voor kredietrating [text block]

De informatieverschaffing over een analyse van krediet
posities met behulp van een intern systeem voor kredie
trating. [Zie: kredietpositie; interne kredietbeoordelingen
[member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG23 a —
vervaIdatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsTha text block
tAreIndividuallyDetermined
ToBeImpaired

Analyse van financiële activa
waarvan afzonderlijk is vastgesteld
dat zij een bijzondere
waardevermindering hebben
ondergaan [text block]

Analyse van financiële activa waarvan afzonderlijk is vast informatieverschaffing: IFRS
gesteld dat zij een bijzondere waardevermindering hebben 7 37 b — vervaldatum
ondergaan, met inbegrip van de factoren waarmee de 1.1.2021
entiteit rekening houdt bij het vaststellen dat zij een bij
zondere waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: fi
nanciële activa]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpen
seAbstract

Analyse van baten en lasten
[abstract]

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDis
continueOperationMember

member

Aankondiging van een plan om
een bedrijfsactiviteit te beëindigen
[member]

ifrs-full

AnnouncingOrCommencin
gImplementationOfMajorRe
structuringMember

member

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

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX
duration

Toepasselijk belastingtarief

Het toepasselijke winstbelastingtarief.

ifrs-full

AreaOfLandUsedFor
Agriculture

X.XX instant

Voor landbouw gebruikte
grondoppervlakte

Door de entiteit voor landbouw gebruikte grondopper gebruikelijke werkwijze: IAS
vlakte
41 46 b i

NL

ifrs-full

L 429/40

Prefix
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Dit lid geeft de aankondiging aan van een plan om een voorbeeld: IAS 10 22 b
bedrijfsactiviteit te beëindigen.

informatieverschaffing: IAS
12 81 c ii
18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

X instant,
debit

Door activa gedekte aangehouden
schuldbewijzen

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMem
ber

member

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

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesA
X instant,
mountContributedToFairValu debit
eOfPlanAssets

Door activa gedekte
waardepapieren, bedrag
toegerekend aan de reële waarde
van fondsbeleggingen

Het bedrag dat waardepapieren die door onderliggende voorbeeld: IAS 19 142 g
activa zijn gedekt, bijdragen aan de reële waarde van
fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioen
regelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen re
ële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte
dReimbursementContingent
LiabilitiesInBusinessCombina
tion

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

Het bedrag aan activa die zijn opgenomen voor de ver
wachte vergoeding van voorwaardelijke verplichtingen die
zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voor
waardelijke verplichtingen [member]; verwachte vergoe
ding, voorwaardelijke verplichtingen in een bedrijfscom
binatie; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte
X instant,
dReimbursementOtherProvisi debit
ons

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

ifrs-full

Assets

Activa

AssetsAbstract

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

X instant,
debit

Het bedrag van een bestaand economisch middel dat uit
gebeurtenissen in het verleden is voortgekomen en waar
over de entiteit zeggenschap heeft. Een economisch mid
del is een recht dat het potentieel heeft economische
voordelen voort te brengen.

voorbeeld: IFRS 12 B23 b

informatieverschaffing: IFRS
3 B67 c,
informatieverschaffing: IFRS
3 B64 j

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

IFRS
IFRS
IFRS
IFRS

Activa [abstract]
axis

Activa en verplichtingen [axis]

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

L 429/41

ifrs-full

X instant,
debit

Het bedrag aan aangehouden schuldbewijzen die door gebruikelijke werkwijze: IAS
onderliggende activa zijn gedekt. [Zie: aangehouden 1 112 c
schuldbewijzen]
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AssetbackedDebtInstruments
Held

NL

ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Activa en verplichtingen
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 5 38
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifie
dAsHeldForSaleMember

member

Activa en verplichtingen
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop [member]

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die zijn geclas informatieverschaffing: IFRS
sificeerd als aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa 5 38
aangehouden 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 geclas
sificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Activa en verplichtingen [member] Dit lid geeft activa en verplichtingen aan. Dit vertegen informatieverschaffing: IAS
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Activa en 1 125
verplichtingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
[Zie: activa; verplichtingen]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassi
fiedAsHeldForSaleMember

member

Activa en verplichtingen niet
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop [member]

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die niet zijn informatieverschaffing: IFRS
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. Dit ver 5 38
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Ac
tiva 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 groepen activa die
worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aange
houden voor verkoop; groepen activa die worden afgesto
ten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferral
AccountDebitBalances

X instant,
debit

Activa en van uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering

Het bedrag aan activa en uitgestelde debetrekeningen in informatieverschaffing: IFRS
verband met prijsregulering. [Zie: activa; uitgestelde de 14 21
betrekeningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorati
onForAndEvaluationOfMine
ralResources

X instant,
debit

Activa die voortvloeien uit
exploratie en evaluatie van
minerale hulpbronnen

Het bedrag aan activa die voortvloeien uit het opsporen informatieverschaffing: IFRS
van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, 6 24 b
olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, na
dat 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.

18.12.2020

axis
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NL

ifrs-full

L 429/42

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

AssetsArisingFromInsurance
Contracts

X instant,
debit

Activa die voortvloeien uit
verzekeringscontracten

Het bedrag aan opgenomen activa die voortvloeien uit informatieverschaffing: IFRS
verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten 4 37 b — vervaldatum
[member]]
1.1.2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermit
tedToBeSoldOrRepledgedAt
FairValue

X instant,
debit

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

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

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitie
sArisingFromFinancingActivi
tiesMember

member

Activa aangehouden voor de
afdekking van uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen
[member]

Dit lid geeft activa aan aangehouden voor de afdekking
van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplich
tingen. [Zie: activa; uit financieringsactiviteiten voortvloei
ende verplichtingen]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant,
debit

Activa min kortlopende
verplichtingen

Het bedrag aan activa min het bedrag aan kortlopende gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen.
1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities
Abstract

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant,
credit

Activa (verplichtingen) van
pensioenregeling

Het bedrag aan activa van een pensioenregeling min alle informatieverschaffing: IAS
andere verplichtingen dan de actuariële contante waarde 26 35 a
van toegezegde pensioenrechten.

ifrs-full

AssetsObtained

X instant,
debit

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

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

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant,
debit

Activa van pensioenregeling

Het bedrag aan activa aangehouden door pensioenregelin informatieverschaffing: IAS
26 35 a i
gen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

NL

ifrs-full
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Prefix

Activa min kortlopende
verplichtingen [abstract]
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voorbeeld: IAS 7 C
Aansluiting van uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende
verplichtingen, voorbeeld:
IAS 7 44C

L 429/43

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

AssetsOtherThanCashOrCas
hEquivalentsInSubsidiaryOr
BusinessesAcquiredOrDispo
sed2013

X duration,
debit

Activa die geen geldmiddelen of
kasequivalenten zijn in
dochterondernemingen of
bedrijven waarover de
zeggenschap wordt verworven of
afgestoten

Het bedrag aan activa die geen geldmiddelen of kasequi informatieverschaffing:
valenten zijn in dochterondernemingen of andere bedrij IAS 7 40 d
ven waarover de zeggenschap wordt verkregen of ver
loren. [Zie: dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCost
sToObtainOrFulfilContracts
WithCustomers

X instant,
debit

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

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

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFi
nancialStatementsInRelation
ToStructuredEntities

X instant,
debit

Activa opgenomen in de
jaarrekening van de entiteit met
betrekking tot gestructureerde
entiteiten

Het bedrag aan activa opgenomen in de jaarrekening van informatieverschaffing: IFRS
de entiteit met betrekking tot haar belangen in gestructu 12 29 a
reerde entiteiten. [Zie: activa; niet-geconsolideerde gestruc
tureerde entiteiten [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCol X instant,
debit
lateralAtFairValue

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

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

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesTo
Recognise

X instant,
debit

Activa die de entiteit blijft
opnemen

Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de en informatieverschaffing: IFRS
titeit geheel blijft opnemen. [Zie: financiële activa]
7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesTo
RecogniseToExtentOfConti
nuingInvolvement

X instant,
debit

Activa die de entiteit blijft
opnemen overeenkomstig de
omvang van haar aanhoudende
betrokkenheid

Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de en informatieverschaffing: IFRS
titeit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar 7 42D f
aanhoudende betrokkenheid. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRes X instant,
debit
trictionsApply

Activa waarop significante
restricties van toepassing zijn

Het bedrag in de geconsolideerde jaarrekening van de informatieverschaffing: IFRS
activa van de groep waarop significante restricties (bij 12 13 c
voorbeeld wettelijke, contractuele en regelgevende restric
ties) van toepassing zijn uit hoofde van het vermogen van
de entiteit om toegang te krijgen tot of gebruik te maken
van de activa.

NL

ifrs-full
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Prefix
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Activa die aan gestructureerde
entiteiten zijn overgedragen, op
het moment van overdracht

Het bedrag op het moment van overdracht van alle activa informatieverschaffing: IFRS
die aan gestructureerde entiteiten zijn overgedragen. [Zie: 12 27 c
niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X instant,
debit

Activa uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en
herverzekeringscontracten

Het bedrag aan activa uit hoofde van uitgegeven verzeke voorbeeld: IAS 1 55 —
ringscontracten en herverzekeringscontracten. [Zie: types vervaldatum 1.1.2021,
verzekeringscontracten [member]]
voorbeeld: IFRS 4 IG20 b —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCe
ded

X instant,
debit

Activa in het kader van
overgedragen herverzekering

Het bedrag aan activa uit hoofde van herverzekeringscon voorbeeld: IAS 1 55 —
tracten waarin de entiteit de polishouder is.
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 IG20 c —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOf
MaterialAdjustmentsWithin
NextFinancialYear

X instant,
debit

Activa die een wezenlijk risico in
zich dragen van materiële
aanpassingen in het volgende
boekjaar

Het bedrag aan activa onderhevig aan veronderstellingen informatieverschaffing: IAS
die een wezenlijk risico in zich dragen van materiële aan 1 125 b
passingen aan de bedragen van die activa in het volgende
boekjaar.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEnti
tyContinuesToRecognise

X instant,
credit

Gerelateerde verplichtingen die de
entiteit blijft opnemen

Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met informatieverschaffing: IFRS
overgedragen financiële activa die de entiteit geheel blijft 7 42D e
opnemen. [Zie: financiële activa]

L 429/45

X duration,
credit
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Gerelateerde verplichtingen die de
entiteit blijft opnemen
overeenkomstig de omvang van
haar aanhoudende betrokkenheid

Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met informatieverschaffing: IFRS
overgedragen financiële activa die de entiteit blijft opne 7 42D f
men overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende
betrokkenheid. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

AssociatesMember

member

Geassocieerde deelnemingen
[member]

Dit lid geeft de entiteiten aan waarop de investeerder informatieverschaffing: IAS
invloed van betekenis heeft.
24 19 d,
informatieverschaffing: IAS
27 17 b,
informatieverschaffing: IAS
27 16 b,
informatieverschaffing: IFRS
12 B4 d,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M a — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9,
informatieverschaffing: IFRS
4 39J a — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

AtCostMember

member

Gewaardeerd tegen kostprijs
[member]

Dit lid geeft waardering op basis van de kostprijs aan. De
kostprijs is het bedrag van de geldmiddelen of kasequiva
lenten die worden betaald of de reële waarde van de
andere vergoeding 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.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueMo
delMember

member

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

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

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Gewaardeerd tegen reële waarde
[member]

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.

informatieverschaffing: IAS
40 32A,
informatieverschaffing: IAS
41 50,
informatieverschaffing: IAS
41 55

informatieverschaffing: IAS
40 32A,
informatieverschaffing: IAS
41 50,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 a

18.12.2020
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vement

NL

ifrs-full

L 429/46

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Referenties

ifrs-full

AuditorsRemuneration

ifrs-full

AuditorsRemunerationAb
stract

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAu
ditServices

X duration,
debit

Beloning voor accountants in het
kader van auditdiensten

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

ifrs-full

AuditorsRemunerationForO
therServices

X duration,
debit

Beloning voor accountants in het
kader van andere diensten

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald gebruikelijke werkwijze: IAS
aan de accountants van de entiteit in het kader van dien 1 112 c
sten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde
overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

AuditorsRemunerationFor
TaxServices

X duration,
debit

Beloning voor accountants in het
kader van belastingdiensten

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

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommit
mentsButNotContractedFor

X instant,
credit

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

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant,
credit

Gemiddeld effectief belastingtarief

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

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX
duration

Gemiddelde wisselkoers

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

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX
duration

Gemiddeld aantal werknemers

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

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstru X.XX instant
ment

Gemiddelde prijs van een
afdekkingsinstrument

De gemiddelde prijs van een afdekkingsinstrument. [Zie: informatieverschaffing: IFRS
afdekkingsinstrumenten [member]]
7 23B b

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstru
ment

X.XX instant

Gemiddelde rente van een
afdekkingsinstrument

De gemiddelde rente van een afdekkingsinstrument. [Zie: informatieverschaffing: IFRS
afdekkingsinstrumenten [member]]
7 23B b

X duration,
debit

Beloning voor accountants

Documentatielabel

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

NL

Beloning voor accountants
[abstract]
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financiële activa [abstract]

L 429/47

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Saldi op rekeningen-courant van
klanten

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

ifrs-full

BalancesOnDemandDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Saldi op direct opvraagbare
deposito’s van klanten

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

ifrs-full

BalancesOnOtherDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Saldi op andere deposito’s van
klanten

Het bedrag aan saldi op depositorekeningen van klanten gebruikelijke werkwijze: IAS
aangehouden door de entiteit en die de entiteit niet af 1 112 c
zonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe
lichting.

ifrs-full

BalancesOnTermDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Saldi op termijndeposito’s van
klanten

Het bedrag aan saldi op termijndeposito’s van klanten gebruikelijke werkwijze: IAS
aangehouden door de entiteit.
1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant,
debit

Saldi bij banken

Het bedrag aan rekeningsaldi aangehouden bij banken.

gebruikelijke werkwijze: IAS
7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant,
debit

Bankacceptactiva

Het bedrag aan bankaccepten opgenomen als activa.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant,
credit

Bankacceptverplichtingen

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

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration,
debit

Bank- en soortgelijke kosten

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

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBank
sOtherThanMandatoryReser
veDeposits

X instant,
debit

Rekeningsaldi bij centrale banken
die geen verplichte
reservedeposito’s zijn

Het bedrag aan rekeningsaldi bij centrale banken die geen gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichte reservedeposito’s zijn. [Zie: verplichte reservede 1 112 c
posito’s bij centrale banken]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscoun
tedCashFlows

X instant,
credit

Bankleningen, niet-gedisconteerde
kasstromen

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstro voorbeeld: IFRS 7 B11D,
men die verband houden met bankleningen. [Zie: lenin voorbeeld: IFRS 7 IG31A
gen]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Aangehouden bankschuldbewijzen

Het bedrag aan schuldbewijzen die zijn aangehouden door gebruikelijke werkwijze: IAS
de entiteit en zijn uitgegeven door een bank. [Zie: aange 1 112 c
houden schuldbewijzen]

ifrs-full

BankingArrangementsClassi
fiedAsCashEquivalents

X instant,
debit

Andere bankovereenkomsten,
geclassificeerd als kasequivalenten

Een classificatie van kasequivalenten die bankovereenkom gebruikelijke werkwijze: IAS
sten vertegenwoordigen en die de entiteit niet afzonderlijk 7 45
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
[Zie: kasequivalenten]

18.12.2020
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NL

ifrs-full

L 429/48

Prefix

Elementnaam/rol URI

BankOverdraftsClassifiedAs
CashEquivalents

ifrs-full

X instant,
credit

Label

Documentatielabel

Referenties

BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX
duration
PerShare

Gewone en verwaterde winst
(verlies) per aandeel

Het bedrag aan winst per aandeel indien de gewone en gebruikelijke werkwijze: IAS
verwaterde waarderingen gelijk zijn. [Zie: gewone winst 1 85
(verlies) per aandeel; verwaterde winst (verlies) per aan
deel]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX
PerShareFromContinuingOpe duration
rations

Gewone en verwaterde winst
(verlies) per aandeel uit
voortgezette bedrijfsactiviteiten

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit gebruikelijke werkwijze: IAS
voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone en ver 1 85
waterde winst (verlies) per aandeel]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX
PerShareFromContinuingOpe duration
rationsIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax

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

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit informatieverschaffing: IFRS
voortgezette bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van 14 26
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en
de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting om
vatten. [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 nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting;
voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX
PerShareFromDiscontinued
duration
Operations

Gewone en verwaterde winst
Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit be gebruikelijke werkwijze: IAS
(verlies) per aandeel uit beëindigde ëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone en verwaterde 1 85
bedrijfsactiviteiten
winst (verlies) per aandeel]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX
duration
PerShareFromDiscontinued
OperationsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax

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

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel uit be informatieverschaffing: IFRS
ëindigde bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uit 14 26
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de
nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvat
ten. [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 nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting;
beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

L 429/49

Het bedrag dat is opgenomen van een rekening en dat gebruikelijke werkwijze: IAS
bestaande rekeningsaldi overschrijdt. Dit wordt be 7 45
schouwd als een kortetermijnkredietverlening door de
bank. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Gewone en verwaterde winst
(verlies) per aandeel, met inbegrip
van de nettomutatie van
uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering en
nettomutatie van gerelateerde
uitgestelde belasting

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerS
hareAbstract

Gewone en verwaterde winst per
aandeel [abstract]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX
duration

Gewone winst (verlies) per aandeel Het bedrag van de winst (het verlies) dat aan houders van informatieverschaffing: IAS
gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden 33 66
toegerekend (de teller) gedeeld door het gewogen gemid
delde van het aantal uitstaande gewone aandelen (de noe
mer) gedurende de periode.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX
duration

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

ifrs-full

X.XX
BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOperationsIn duration
cludingNetMovementInRegu
latoryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelated
DeferredTax

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette be informatieverschaffing: IFRS
drijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde reke 14 26
ningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie
van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: ge
wone winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die
verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van
de gerelateerde uitgestelde belasting; voortgezette bedrijfs
activiteiten [member]]

Gewone winst (verlies) per aandeel Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfs informatieverschaffing: IAS
uit beëindigde bedrijfsactiviteiten
activiteiten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; be 33 68
ëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

18.12.2020

X.XX
duration

Gewone winst (verlies) per aandeel
uit voortgezette bedrijfsactiviteiten,
met inbegrip van de nettomutatie
van uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering en
nettomutatie van gerelateerde
uitgestelde belasting

Gewone en verwaterde winst (verlies) per aandeel die de informatieverschaffing: IFRS
nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met 14 26
prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uit
gestelde belasting omvatten. [Zie: gewone en verwaterde
winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gere
lateerde uitgestelde belasting]
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BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX
PerShareIncludingNetMove
duration
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax

NL

ifrs-full

L 429/50

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfs informatieverschaffing: IFRS
activiteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen 14 26
in verband 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 de gere
lateerde uitgestelde belasting; beëindigde bedrijfsactivitei
ten [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIn X.XX
cludingNetMovementInRegu duration
latoryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Gewone winst (verlies) per
aandeel, met inbegrip van de
nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering en nettomutatie
van gerelateerde uitgestelde
belasting

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

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAb
stract

Gewone winst per aandeel
[abstract]

ifrs-full

BasisForAttributingRevenues
FromExternalCustomersToIn
dividualCountries

text

Beschrijving van de basis waarop
opbrengsten uit de verkoop aan
externe klanten worden
toegerekend aan individuele
landen

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

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMem
ber

member

Vruchtdragende biologische activa
[member]

Dit lid geeft vruchtdragende biologische activa aan. voorbeeld: IAS 41 43
Vruchtdragende biologische activa zijn biologische activa
die geen verbruikbare biologische activa zijn. [Zie: bio
logische activa; verbruikbare biologische activa [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant,
debit

Vruchtdragende planten

Het bedrag aan materiële vaste activa die vruchtdragende voorbeeld: IAS 16 37 i
planten vertegenwoordigen. Een vruchtdragende plant is
een levende plant a) die wordt gebruikt bij de productie of
levering van agrarische producten; b) waarvan wordt ver
wacht dat zij in meer dan één periode producten voort
brengt; 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]

L 429/51

Gewone winst (verlies) per aandeel
uit beëindigde bedrijfsactiviteiten,
met inbegrip van de nettomutatie
van uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering en
nettomutatie van gerelateerde
uitgestelde belasting
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X.XX
BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations duration
IncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Vruchtdragende planten [member] Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die voorbeeld: IAS 16 37 i
vruchtdragende planten vertegenwoordigen. Een vrucht
dragende 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]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration,
debit

Betaalde of te betalen uitkeringen

Het bedrag aan betaalde of te betalen uitkeringen voor informatieverschaffing: IAS
26 35 b v
pensioenregelingen.

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDa
teOfContractualCashFlow
sNotExpectedToBeCollected
ForAcquiredReceivables

X instant,
debit

Beste schatting op de
overnamedatum van contractuele
kasstromen die naar verwachting
niet zullen worden geïnd voor
opgenomen vorderingen

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

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant,
debit

Biologische activa

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

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologische activa, ouderdom
[member]

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst volgens voorbeeld: IAS 41 43
ouderdom, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de stan
daardwaarde voor de as “Biologische activa volgens ou
derdom” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie:
biologische activa]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologische activa [axis]

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

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologische activa volgens
ouderdom [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IAS 41 43
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

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

18.12.2020

member
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BearerPlantsMember

NL

ifrs-full

L 429/52

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

axis

Biologische activa per type [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IAS 41 43
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMem
ber

member

Biologische activa, groep
[member]

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

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologische activa [member]

Dit lid geeft levende dieren of planten aan. Dit vertegen gebruikelijke werkwijze: IAS
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Biologi 41 50
sche activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSe
curityForLiabilities

X instant,
debit

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

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologische activa, type [member]

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

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIs
Restricted

X instant,
debit

Biologische activa waarvan het
eigendomsrecht is beperkt

Het bedrag aan biologische activa waarvan het eigendoms informatieverschaffing: IAS
recht is beperkt. [Zie: biologische activa]
41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant,
credit

Uitgegeven obligaties

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven obligaties.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscounted
CashFlows

X instant,
credit

Uitgegeven obligaties, nietgedisconteerde kasstromen

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

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised
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BiologicalAssetsByTypeAxis

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

Financieringskosten [abstract]
X duration

Geactiveerde financieringskosten

L 429/53

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit informatieverschaffing: IAS
maakt in verband met het lenen van middelen die recht 23 26 a
streeks zijn 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.

Label

Documentatielabel

Referenties

BorrowingCostsIncurred

X duration

Gemaakte financieringskosten

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

ifrs-full

BorrowingCostsRecognise
dAsExpense

X duration,
debit

Financieringskosten opgenomen
als last

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

ifrs-full

Borrowings

X instant,
credit

Leningen

Het bedrag aan uitstaande middelen die de entiteit ver gebruikelijke werkwijze: IAS
plicht moet terugbetalen.
1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

Leningen [abstract]

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInte X.XX instant
restRateBasis

Leningen, aanpassing aan
rentebasis

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

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Leningen per naam [axis]

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

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Leningen per naam [member]

Dit lid geeft alle leningen, opgesplitst per naam, aan. Dit gebruikelijke werkwijze: IFRS
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as 7 7
“Leningen per naam” indien er geen ander lid wordt ge
bruikt. [Zie: leningen]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Leningen, rente

De rente op leningen. [Zie: leningen]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Leningen, rentebasis

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

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Leningen, vervaldatum

De vervaldatum van leningen. [Zie: leningen]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Leningen, oorspronkelijke valuta

De valuta waarin de leningen zijn uitgedrukt. [Zie: lenin gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 7
gen]
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ifrs-full

NL

Elementnaam/rol URI

L 429/54

Elementtype en
attributen

Prefix

Leningen, per type [abstract]
gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 7

gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 7
18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

BorrowingsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
credit

Leningen opgenomen op de
overnamedatum

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

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Ondergrens van een bereik
[member]

Dit lid geeft de ondergrens van een bereik aan.

ifrs-full

BrandNames

X instant,
debit

Merknamen

Het bedrag aan immateriële activa die rechten vertegen voorbeeld: IAS 38 119 a
woordigen voor een groep van complementaire activa
zoals een handelsmerk (of dienstverleningsmerk) en zijn
aanverwante handelsnaam, formules, recepten en techno
logische deskundigheid. [Zie: andere immateriële activa
dan goodwill]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Merknamen [member]

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

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Omroeprechten [member]

Dit lid geeft omroeprechten aan.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration,
debit

Provisiekosten als lasten

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

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie

voorbeeld: IFRS 13 IE63,
voorbeeld: IFRS 13 B6,
informatieverschaffing: IFRS
14 33 b,
informatieverschaffing: IFRS
17 120 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
2 45 d, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 7

gebruikelijke werkwijze: IAS
38 119

L 429/55

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration,
credit

Provisiekosten als baten

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

ifrs-full

Buildings

X instant,
debit

Gebouwen

Het bedrag aan materiële vaste activa die af te schrijven gebruikelijke werkwijze: IAS
gebouwen en soortgelijke structuren voor gebruik bij be 16 37
drijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste
activa]

ifrs-full

BuildingsMember

member

Gebouwen [member]

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

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Bedrijfscombinaties [member]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 3 B64
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

BusinessCombinationsMem
ber

member

Bedrijfscombinaties [member]

Dit lid geeft transacties of andere gebeurtenissen aan in informatieverschaffing: IFRS
het kader waarvan een overnemende partij zeggenschap 3 B64
verkrijgt over één of meer bedrijven. Transacties die ook
wel “echte fusies” of “fusies van gelijken” worden ge
noemd, zijn ook bedrijfscombinaties zoals die term in
IFRS 3 wordt gebruikt.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration,
credit

Intrekking van ingekochte eigen
aandelen

Het bedrag aan ingekochte eigen aandelen die tijdens de gebruikelijke werkwijze: IAS
periode zijn ingetrokken. [Zie: ingekochte eigen aandelen] 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant,
credit

Investeringsverplichtingen

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

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

ifrs-full

CapitalisationRateMeasure
mentInputMember
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BrokerageFeeIncome

NL

ifrs-full

L 429/56

Prefix

Investeringsverplichtingen
[abstract]
Activeringspercentage,
waarderingsinput [member]

Dit lid geeft het activeringspercentage aan dat wordt ge voorbeeld: IFRS 13 93 d,
hanteerd als waarderingsinput.
voorbeeld: IFRS 13 IE63

18.12.2020

member

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Activeringspercentage van
financieringskosten die in
aanmerking komen voor
activering

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

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentEx
penditureMember

member

Geactiveerde
ontwikkelingsuitgaven [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
voortvloeien uit ontwikkelingsuitgaven geactiveerd voor 38 119
afgaand aan het begin van commerciële productie of ge
bruik. Een immaterieel actief moet slechts worden opge
nomen als de entiteit alle onderstaande punten kan aan
tonen: a) de technische uitvoerbaarheid om het immate
rieel actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn
voor gebruik of verkoop; b) haar intentie om het imma
terieel actief te voltooien en te gebruiken of te verkopen;
c) haar vermogen om het immaterieel actief te gebruiken
of te verkopen; d) hoe het immaterieel actief waarschijn
lijke toekomstige economische voordelen zal genereren.
Onder andere kan de entiteit aantonen dat er een markt
bestaat voor de goederen of diensten die met het imma
terieel actief worden voortgebracht dan wel voor het im
materieel actief zelf of, als het intern wordt gebruikt, de
bruikbaarheid van het immaterieel actief; e) de beschik
baarheid van adequate technische, financiële en andere
middelen om de ontwikkeling te voltooien en het imma
terieel actief te gebruiken of te verkopen; en f) het ver
mogen om de uitgaven die aan het immaterieel actief
kunnen worden toegerekend tijdens zijn ontwikkeling,
betrouwbaar te waarderen.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant,
credit

Terugbetalingsreserve

Een eigen-vermogenscomponent die de reserve voor de gebruikelijke werkwijze: IAS
terugbetaling van de eigen aandelen van de entiteit ver 1 55
tegenwoordigt.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve
Member

member

Terugbetalingsreserve [member]

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die de gebruikelijke werkwijze: IAS
reserve voor de terugbetaling van de eigen aandelen van 1 108
de entiteit vertegenwoordigt.

L 429/57

X.XX
duration
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CapitalisationRateOfBorro
wingCostsEligibleForCapitali
sation

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Label

Documentatielabel

Referenties

axis

Kapitaalvereisten [axis]

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

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitaalvereisten [member]

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

ifrs-full

CapitalReserve

X instant,
credit

Kapitaalreserve

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

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitaalreserve [member]

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

ifrs-full

CarryingAmountAccumula
tedDepreciationAmortisatio
nAndImpairmentAndGross
CarryingAmountAxis

axis

Boekwaarde, geaccumuleerde
afschrijvingen en bijzondere
waardevermindering en
brutoboekwaarde [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 16 73 d,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IAS
16 73 e,
informatieverschaffing: IAS
38 118 c,
informatieverschaffing: IAS
38 118 e,
informatieverschaffing: IAS
40 76,
informatieverschaffing: IAS
40 79 c,
informatieverschaffing: IAS
40 79 d,
informatieverschaffing: IAS
41 50,
informatieverschaffing: IAS
41 54 f,
informatieverschaffing: IFRS
3 B67 d,
informatieverschaffing: IFRS
7 35H,
informatieverschaffing: IFRS
7 35I, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 IG29 —
vervaldatum 1.1.2021,
gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 37 b — vervaldatum
1.1.2021

18.12.2020

CapitalRequirementsAxis
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ifrs-full

NL

Elementnaam/rol URI

L 429/58

Elementtype en
attributen

Prefix

Label

Referenties

CarryingAmountMember

member

Boekwaarde [member]

Dit lid geeft het bedrag aan waarvoor een actief is opge
nomen in het overzicht van de financiële positie (na aftrek
van eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en geaccu
muleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen). Dit
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Boekwaarde, geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen en brutoboekwaarde” indien er
geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: afschrijvingskosten;
bijzonderewaardeverminderingsverlies]

informatieverschaffing: IAS
16 73 e,
informatieverschaffing: IAS
38 118 e,
informatieverschaffing: IAS
40 76,
informatieverschaffing: IAS
40 79 d,
informatieverschaffing: IAS
41 50,
informatieverschaffing: IFRS
3 B67 d,
informatieverschaffing: IFRS
7 35H,
informatieverschaffing: IFRS
7 35I, voorbeeld: IFRS 7
IG29 a — vervaIdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7
37 b — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

Cash

X instant,
debit

Geldmiddelen

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

ifrs-full

CashAbstract

Geldmiddelen [abstract]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFrom X duration,
RelatedParties
debit

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

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMa
deToOtherPartiesClassifiedA
sInvestingActivities

X duration,
credit

Vooruitbetalingen in contanten en Het bedrag aan vooruitbetalingen in contanten en lenin voorbeeld: IAS 7 16 e
leningen aan derden,
gen aan derden (met uitsluiting van vooruitbetalingen en
geclassificeerd als
leningen van een financiële instelling) geclassificeerd als
investeringsactiviteiten
investeringsactiviteiten.

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMa
deToRelatedParties

X duration,
credit

Vooruitbetalingen in contanten en De kasuitstroom voor leningen en vooruitbetalingen aan gebruikelijke werkwijze: IAS
leningen aan verbonden partijen
verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
7 16

L 429/59

ifrs-full
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Documentatielabel

NL

Elementnaam/rol URI

18.12.2020

Elementtype en
attributen

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Geldmiddelen en rekeningsaldi bij
centrale banken

Het bedrag aan geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale gebruikelijke werkwijze:
banken.
IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Geldmiddelen en kasequivalenten

Het bedrag aan contanten en direct opvraagbare deposi
to’s, samen met kortlopende, uiterst liquide beleggingen
die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmidde
len waarvan het bedrag bekend is en die geen materieel
risico van waardeverandering in zich dragen. [Zie: geld
middelen; kasequivalenten]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAb
stract

Geldmiddelen en kasequivalenten
[abstract]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsA
X instant,
mountContributedToFairValu debit
eOfPlanAssets

Geldmiddelen en kasequivalenten, Het bedrag dat geldmiddelen en kasequivalenten bijdragen voorbeeld: IAS 19 142 a
bedrag toegekend aan reële waarde aan de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader
van fondsbeleggingen
van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: geldmiddelen en
kasequivalenten; fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen re
ële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClas
sifiedAsPartOfDisposalGrou
pHeldForSale

X instant,
debit

Geldmiddelen en kasequivalenten
geclassificeerd als deel van een
groep activa die wordt afgestoten
en is aangehouden voor verkoop

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

ifrs-full

CashAndCashEquivalents
X instant,
HeldByEntityUnavailableForU debit
seByGroup

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

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

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDif X instant,
ferentFromStatementOfFinan debit
cialPosition

Geldmiddelen en kasequivalenten Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten in het gebruikelijke werkwijze: IAS
indien verschillend van het
kasstroomoverzicht indien verschillend van het bedrag 7 45
overzicht van de financiële positie aan geldmiddelen en kasequivalenten in het overzicht
van de financiële positie. [Zie: geldmiddelen en kasequi
valenten]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDif
ferentFromStatementOfFinan
cialPositionAbstract

Geldmiddelen en kasequivalenten
indien verschillend van het
overzicht van de financiële positie
[abstract]

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

18.12.2020

X instant,
debit
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CashAndBankBalancesAtCen
tralBanks

NL

ifrs-full

L 429/60

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Geldmiddelen en kasequivalenten
in dochterondernemingen of
bedrijven waarover de
zeggenschap wordt verworven of
afgestoten

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

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Geldmiddelen en kasequivalenten
opgenomen op overnamedatum

Het bedrag opgenomen op de opnamedatum voor geld gebruikelijke werkwijze: IFRS
middelen en kasequivalenten die zijn verworven in een 3 B64 i
bedrijfscombinatie. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten;
bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubject
ToEnforceableMasterNetting
ArrangementOrSimilarA
greementNotSetOffAgainstFi
nancialLiabilities

X instant,
debit

Verstrekte zekerheden in de vorm
van contanten die vallen onder
een afdwingbare “master netting”overeenkomst of vergelijkbare
overeenkomst, niet gesaldeerd met
financiële verplichtingen

Het bedrag aan verstrekte zekerheden in de vorm van voorbeeld: IFRS 7 IG40D,
contanten dat valt onder een afdwingbare “master net voorbeeld: IFRS 7 13C d ii
ting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen
en dat niet is gesaldeerd met financiële verplichtingen.
[Zie: financiële verplichtingen]

ifrs-full

CashCollateralReceivedSub
jectToEnforceableMasterNet
tingArrangementOrSimilarA
greementNotSetOffAgainstFi
nancialAssets

X instant,
credit

Ontvangen zekerheden in de vorm
van contanten die vallen onder
een afdwingbare “master netting”overeenkomst of vergelijkbare
overeenkomst vallen, niet
gesaldeerd met financiële activa

Het bedrag aan ontvangen zekerheden in de vorm van voorbeeld: IFRS 7 IG40D,
contanten dat valt onder een afdwingbare “master net voorbeeld: IFRS 7 13C d ii
ting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen
en dat niet is gesaldeerd met financiële activa. [Zie: finan
ciële activa]

ifrs-full

CashEquivalents

X instant,
debit

Kasequivalenten

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

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

Kasequivalenten [abstract]

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

Kasstroomafdekking [abstract]

L 429/61

X duration,
debit
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CashAndCashEquivalentsIn
SubsidiaryOrBusinessesAcqui
redOrDisposed2013

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

ifrs-full

CashFlowsFromLosingContro
lOfSubsidiariesOrOtherBusi
nessesClassifiedAsInvesting
Activities

ifrs-full

Kasstroomafdekking [member]

Documentatielabel

Dit lid geeft afdekkingen aan van de mogelijke variabiliteit
van kasstromen die a) zijn toe te rekenen aan een bepaald
risico dat is verbonden met een opgenomen actief of ver
plichting (zoals een aantal of alle toekomstige rentebeta
lingen 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]]

Referenties

informatieverschaffing:
39 86 b,
informatieverschaffing:
7 24A,
informatieverschaffing:
7 24B,
informatieverschaffing:
7 24C

IAS
IFRS
IFRS
IFRS

Kasstromen van voortgezette en
beëindigde bedrijfsactiviteiten
[abstract]
De samengevoegde kasstromen die voortvloeien uit het informatieverschaffing:
verliezen van zeggenschap over andere bedrijven, geclas IAS 7 39
sificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: dochteronder
nemingen [member]]

CashFlowsFromUsedInDecrea X duration,
seIncreaseInRestrictedCas
debit
hAndCashEquivalents

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) daling (stijging) van
aan restricties onderhevige
geldmiddelen en kasequivalenten

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling gebruikelijke werkwijze: IAS
(stijging) van aan restricties onderhevige geldmiddelen en 7 16
kasequivalenten. [Zie: aan restricties onderhevige geldmid
delen en kasequivalenten]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea X duration,
seIncreaseInShorttermDepo
debit
sitsAndInvestments

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) een daling (stijging)
van kortlopende deposito’s en
investeringen

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling gebruikelijke werkwijze: IAS
(stijging) van kortlopende deposito’s en investeringen.
7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplo
rationForAndEvaluationOfMi
neralResourcesClassifiedAsIn
vestingActivities

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) exploratie en
evaluatie van minerale
hulpbronnen, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen informatieverschaffing: IFRS
van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, 6 24 b
olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, na
dat 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 investeringsacti
viteiten.

X duration,
debit

18.12.2020

Kasstromen die voortvloeien uit
het verliezen van zeggenschap
over andere bedrijven,
geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

X duration,
debit
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CashFlowsFromContinuing
AndDiscontinuedOperations
Abstract

member

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/62

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

CashFlowsFromUsedInExplo
rationForAndEvaluationOfMi
neralResourcesClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
debit

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) exploratie en
evaluatie van minerale
hulpbronnen, geclassificeerd als
operationele activiteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen informatieverschaffing: IFRS
van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, 6 24 b
olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, na
dat 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 ac
tiviteiten.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivities

X duration,
debit

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in)
financieringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financierings
activiteiten die activiteiten zijn die leiden tot wijzigingen
in de grootte en de samenstelling van het gestort kapitaal
en het vreemd vermogen van de entiteit.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivitiesContinuingOpe
rations

X duration,
debit

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in)
financieringsactiviteiten,
voortgezette bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financierings informatieverschaffing: IFRS
activiteiten van de entiteit, met betrekking tot voort 5 33 c
gezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactivi
teiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in)
financieringsactiviteiten]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivitiesDiscontinued
Operations

X duration,
debit

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in)
financieringsactiviteiten,
beëindigde bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financierings informatieverschaffing: IFRS
activiteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde 5 33 c
bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten
[member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) finan
cieringsactiviteiten]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrea
seDecreaseInCurrentBorro
wings

X duration,
debit

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) stijging (daling) van
kortlopende leningen

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een stijging gebruikelijke werkwijze: IAS
(daling) van kortlopende leningen. [Zie: kortlopende le 7 17
ningen]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrea
sesInOperatingCapacity

X duration,
debit

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) stijgingen van
bedrijfscapaciteit

Het samengevoegde bedrag van kasstromen die stijgingen voorbeeld: IAS 7 50 c
vertegenwoordigen van de capaciteit van de entiteit om
operationele activiteiten uit te voeren (bijv. gemeten per
gepresteerde eenheid per dag).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsu
ranceContracts

X duration,
debit

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in)
verzekeringscontracten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) verzekerings informatieverschaffing: IFRS
contracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]] 4 37 b — vervaldatum
1.1.2021

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

informatieverschaffing:
IAS 7 10,
informatieverschaffing: IAS 7
50 d
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Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in)
financieringsactiviteiten [abstract]

L 429/63

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X duration,
debit

Label

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in)
investeringsactiviteiten

Documentatielabel

Referenties

CashFlowsFromUsedInInves
tingActivities

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investerings informatieverschaffing: IAS
activiteiten die de verwerving en vervreemding zijn van 7 10, informatieverschaffing:
vaste activa en andere investeringen die niet in kasequi IAS 7 50 d
valenten zijn vervat.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInves
tingActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInves
tingActivitiesContinuingOpe
rations

X duration,
debit

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in)
investeringsactiviteiten,
voortgezette bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investerings informatieverschaffing: IFRS
activiteiten van de entiteit, met betrekking tot voort 5 33 c
gezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactivi
teiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in)
investeringsactiviteiten]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInves
tingActivitiesDiscontinued
Operations

X duration,
debit

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in)
investeringsactiviteiten, beëindigde
bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investerings informatieverschaffing: IFRS
activiteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde 5 33 c
bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten
[member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) inves
teringsactiviteiten]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMain
tainingOperatingCapacity

X duration,
debit

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) handhaving van
bedrijfscapaciteit

Het samengevoegde bedrag aan kasstromen die zijn ver voorbeeld: IAS 7 50 c
eist voor de handhaving van de actuele capaciteit van de
entiteit om operationele activiteiten uit te voeren (bijv.
gemeten per gepresteerde eenheid per dag).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tingActivities

X duration

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) operationele
activiteiten

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tingActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tingActivitiesContinuingOpe
rations

NL

ifrs-full

L 429/64

Prefix

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in)
investeringsactiviteiten [abstract]
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Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) operationele
activiteiten [abstract]
Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) operationele
activiteiten, voortgezette
bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele informatieverschaffing: IFRS
activiteiten van de entiteit, met betrekking tot voort 5 33 c
gezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactivi
teiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in)
operationele activiteiten]

18.12.2020

X duration,
debit

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) operationele
activiteiten, beëindigde
bedrijfsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele informatieverschaffing: IFRS
activiteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde 5 33 c
bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten
[member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) ope
rationele activiteiten]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tions

X duration

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) bedrijfsactiviteiten

De geldmiddelen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsacti voorbeeld: IAS 7 A
viteiten van de entiteit.
Kasstroomoverzicht voor een
entiteit die geen financiële
instelling is, voorbeeld:
IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tionsBeforeChangesInWor
kingCapital

X duration

Kasstromen uit hoofde van
(gebruikt in) bedrijfsactiviteiten
vóór wijzigingen van het
werkkapitaal

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van de bedrijfs voorbeeld: IAS 7 A
activiteiten van de entiteit vóór wijzigingen van het werk Kasstroomoverzicht voor een
kapitaal.
entiteit die geen financiële
instelling is, gebruikelijke
werkwijze: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExploratio
nAndDevelopmentActivities

X duration,
credit

Kasstromen gebruikt in exploratie- De kasuitstroom voor exploratie- en ontwikkelingsactivi gebruikelijke werkwijze: IAS
en ontwikkelingsactiviteiten
teiten.
7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtaining
ControlOfSubsidiariesOrO
therBusinessesClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Kasstromen gebruikt bij het
verkrijgen van zeggenschap over
andere bedrijven, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De samengevoegde kasstromen gebruikt bij het verkrijgen informatieverschaffing:
van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd IAS 7 39
als investeringsactiviteiten. [Zie: dochterondernemingen
[member]]

ifrs-full

CashOnHand

X instant,
debit

Contanten

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

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration,
credit

Kasuitstroom die voortvloeit uit
leaseovereenkomsten

De kasuitstroom die voortvloeit uit leaseovereenkomsten. informatieverschaffing: IFRS
16 53 g

L 429/65

X duration,
debit
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CashFlowsFromUsedInOpera
tingActivitiesDiscontinued
Operations

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Documentatielabel

Referenties

voorbeeld: IFRS 4 IG37 c —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021

X duration,
debit

Betaalde geldmiddelen,
verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten
en herverzekeringscontracten

De daling van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die
voortvloeien uit betaalde geldmiddelen. [Zie: verplichtin
gen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en
herverzekeringscontracten]

ifrs-full

CashPaymentsForFutureCon
tractsForwardContractsOpti
onContractsAndSwapCon
tractsClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
credit

Contante betalingen voor
futurescontracten,
termijncontracten, optiecontracten
en swapcontracten, geclassificeerd
als investeringsactiviteiten

De kasuitstroom voor futurescontracten, termijncontrac voorbeeld: IAS 7 16 g
ten, optiecontracten en swapcontracten, tenzij de contrac
ten voor handelsdoeleinden worden aangehouden of de
betalingen zijn geclassificeerd als financieringsactiviteiten.

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureCon
tractsForwardContractsOpti
onContractsAndSwapCon
tractsClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
debit

Contante ontvangsten uit
futurescontracten,
termijncontracten, optiecontracten
en swapcontracten, geclassificeerd
als investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van futurescontracten, termijn voorbeeld: IAS 7 16 h
contracten, optiecontracten en swapcontracten, tenzij de
contracten voor handelsdoeleinden worden aangehouden
of de ontvangsten zijn geclassificeerd als financieringsacti
viteiten.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymen
tOfAdvancesAndLoansMade
ToOtherPartiesClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Contante ontvangsten uit de
terugbetaling van
vooruitbetalingen en leningen aan
derden, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling van voor voorbeeld: IAS 7 16 f
uitbetalingen en leningen aan derden (met uitsluiting van
vooruitbetalingen en leningen van een financiële instel
ling), geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymen
tOfAdvancesAndLoansMade
ToRelatedParties

X duration,
debit

Contante ontvangsten uit de
terugbetaling van
vooruitbetalingen en leningen aan
verbonden partijen

De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling aan de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit van leningen en vooruitbetalingen aan verbonden 7 16
partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvance
sAndLoansFromRelatedParties

X duration,
credit

Contante terugbetalingen van
vooruitbetalingen en leningen van
verbonden partijen

De kasuitstroom voor terugbetalingen van vooruitbetalin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen en leningen van verbonden partijen. [Zie: verbonden 7 17
partijen [member]; ontvangen vooruitbetalingen]

ifrs-full

CashTransferred

X instant,
credit

Overgedragen geldmiddelen

De reële waarde op de overnamedatum van de overgedra informatieverschaffing: IFRS
gen geldmiddelen als vergoeding in een bedrijfscombina 3 B64 f i
tie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

18.12.2020

CashPaidLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssued
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ifrs-full

NL

Label

L 429/66

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

CategoriesOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomer
sAxis

axis

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

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 15 128 a
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomers
Member

member

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

Dit lid geeft alle categorieën van activa aan die zijn opge informatieverschaffing: IFRS
nomen uit hoofde van de kosten om een contract met 15 128 a
klanten te verkrijgen of te vervullen. Dit vertegenwoordigt
tevens de standaardwaarde voor de as “Opgenomen cate
gorieën van activa uit hoofde van de kosten om een
contract met klanten te verkrijgen 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]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancia
lAssetsAbstract

Categorieën van vlottende
financiële activa [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancial
LiabilitiesAbstract

Categorieën van kortlopende
financiële verplichtingen [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssets
Abstract

Categorieën van financiële activa
[abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAsset
sAxis

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabili
tiesAxis

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialAssetsAbstract

Categorieën van vaste financiële
activa [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialLiabilitiesAbstract

Categorieën van langlopende
financiële verplichtingen [abstract]

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Categorieën van financiële activa
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 8
die de tabel vervolledigen.

Publicatieblad van de Europese Unie

axis

Categorieën van financiële
verplichtingen [abstract]
axis

Categorieën van financiële
verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 8
die de tabel vervolledigen.

L 429/67

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

axis

Categorieën van verbonden
partijen [axis]

ifrs-full

ChangeInAmountRecognised
ForPreacquisitionDeferred
TaxAsset

X duration,
debit

Stijging (daling) van het bedrag dat De stijging (daling) van een uitgestelde belastingvordering informatieverschaffing: IAS
is opgenomen voor een uitgestelde van de overnemende partij vóór overname als gevolg van 12 81 j
belastingvordering vóór overname een bedrijfscombinatie die de waarschijnlijkheid dat de
vordering door de overnemende partij wordt gerealiseerd,
verandert. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; bedrijfs
combinaties [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCur
rencyBasisSpreadsAbstract

Waardeverandering van
valutabasisspreads [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsAb
stract

Waardeverandering van de
termijnelementen van
termijncontracten [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValue
OfOptionsAbstract

Waardeverandering van
tijdswaarde van opties [abstract]

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferen
ceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognisedAb
stract

Veranderingen van het
samengevoegde verschil dat nog in
winst of verlies moet worden
opgenomen tussen reële waarde
bij eerste opname en
transactieprijs [abstract]

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
setsAbstract

Veranderingen van de voorziening
voor kredietverliezen van
financiële activa [abstract]

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAb
stract

Veranderingen in biologische
activa [abstract]

ifrs-full

ChangesInContingentLiabili
tiesRecognisedInBusiness
CombinationAbstract

Veranderingen in voorwaardelijke
verplichtingen opgenomen in een
bedrijfscombinatie [abstract]

X duration,
debit

Stijging (daling) van biologische
activa

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 24 19
die de tabel vervolledigen.
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CategoriesOfRelatedPartie
sAxis

NL

ifrs-full

L 429/68

Prefix

De stijging (daling) van biologische activa. [Zie: biologi informatieverschaffing: IAS
sche activa]
41 50

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabili
tyAssetAbstract

Veranderingen in uitgestelde
belastingverplichting (-vordering)
[abstract]

ifrs-full

ChangesInEquity

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentAssetsAbstract

Veranderingen in waardering tegen
reële waarde, activa [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Veranderingen in waardering tegen
reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentLiabilitiesAbstract

Veranderingen in waardering tegen
reële waarde, verplichtingen
[abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCredit
DerivativeAbstract

Veranderingen in de reële waarde
van een kredietderivaat [abstract]

X duration,
credit

Stijging (daling) van eigen
vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen. [Zie: eigen informatieverschaffing: IAS
vermogen]
1 106 d

Veranderingen in eigen vermogen
[abstract]
text

Beschrijving van veranderingen in
risicoblootstelling

De beschrijving van veranderingen in de blootstelling aan informatieverschaffing: IFRS
risico’s die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: 7 33 c
financiële instrumenten, klasse [member]]

L 429/69

Veranderingen in uitgestelde
acquisitiekosten die voortvloeien
uit verzekeringscontracten
[abstract]
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ChangesInDeferredAcquisiti
onCostsArisingFromInsuran
ceContractsAbstract

Referenties

NL

ifrs-full

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Stijging (daling) van de reële
waarde van financiële activa die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, toe te rekenen aan
veranderingen in het aan de
financiële activa verbonden
kredietrisico

De stijging (daling) van de reële waarde van een financieel informatieverschaffing: IFRS
actief (of groep van financiële activa) die zijn aangewezen 7 9 c
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies, die is toe te
rekenen is aan veranderingen in het aan dat actief ver
bonden 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 aan
leiding 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 kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico
[member]; financiële activa]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinanci
alAssetsRelatedCreditDerivati
vesOrSimilarInstruments

X duration

Stijging (daling) van de reële
waarde van kredietderivaten of
soortgelijke instrumenten die
verband houden met financiële
activa die zijn aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies.

De stijging (daling) van de reële waarde van kredietderi informatieverschaffing: IFRS
vaten of soortgelijke instrumenten die verband houden 7 9 d
met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies. [Zie: derivaten [member]; financi
ële activa]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinanci X duration,
alLiabilityAttributableToChan credit
gesInCreditRiskOfLiability

Stijging (daling) van de reële
waarde van een financiële
verplichting die is toe te rekenen
aan veranderingen in het aan de
verplichting verbonden
kredietrisico

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: krediet
risico [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoan
X duration,
sOrReceivablesAttributableTo debit
ChangesInCreditRiskOfFinan
cialAssets

Stijging (daling) van de reële
waarde van leningen of
vorderingen die is toe te rekenen
aan veranderingen in het aan de
financiële activa verbonden
kredietrisico

De stijging (daling) van de reële waarde van leningen of informatieverschaffing: IFRS
vorderingen die is toe te rekenen aan veranderingen in het 7 9 c — vervaldatum
aan de leningen en vorderingen verbonden kredietrisico, 1.1.2021
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 aanleiding 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
kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member];
marktrisico [member]]

informatieverschaffing: IFRS
7 10A a,
informatieverschaffing: IFRS
7 10 a — vervaldatum
1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit
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ChangesInFairValueOfFinanci
alAssetsAttributableToChan
gesInCreditRiskOfFinancialAs
sets

NL

ifrs-full

L 429/70

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ChangesInFairValueOfLoan
sOrReceivablesRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstru
ments

X duration

Stijging (daling) van de reële
waarde van kredietderivaten of
soortgelijke instrumenten die
verband houden met leningen of
vorderingen

De stijging (daling) van de reële waarde van kredietderi informatieverschaffing: IFRS
vaten of soortgelijke instrumenten die verband houden 7 9 d — vervaldatum
met leningen of vorderingen. [Zie: derivaten [member]] 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration,
debit

Stijging (daling) van goodwill

De stijging (daling) van goodwill. [Zie: goodwill]

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

Veranderingen in goodwill
[abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContracts
ForReconciliationByCompo
nentsAbstract

Veranderingen in
verzekeringscontracten voor
aansluiting volgens componenten
[abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContracts
ForReconciliationByRemai
ningCoverageAndIncurred
ClaimsAbstract

Veranderingen in
verzekeringscontracten voor de
aansluiting volgens resterende
dekking en ontstane claims
[abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

Veranderingen in immateriële
activa en goodwill [abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsO
therThanGoodwillAbstract

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFi
nishedGoodsAndWorkInPro
gress

X duration,
debit

Daling (stijging) van de voorraden De daling (stijging) van de voorraden van gereed product voorbeeld: IAS 1 102,
van gereed product en
en onderhanden werk. [Zie: voorraden; actueel gereed informatieverschaffing:
onderhanden werk
product; actueel onderhanden werk]
IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration,
debit

Stijging (daling) van
vastgoedbeleggingen

Stijging (daling) van andere
immateriële activa dan goodwill

informatieverschaffing: IFRS
3 B67 d
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X duration,
debit

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

De stijging (daling) van andere immateriële activa dan informatieverschaffing: IAS
goodwill. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]
38 118 e

Veranderingen in andere
immateriële activa dan goodwill
[abstract]

L 429/71

De stijging (daling) van vastgoedbeleggingen. [Zie: vast informatieverschaffing: IAS
goedbeleggingen]
40 79 d,
informatieverschaffing: IAS
40 76

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ChangesInInvestmentProper
tyAbstract

Veranderingen in
vastgoedbeleggingen [abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArising
FromFinancingActivitiesAb
stract

Veranderingen in uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen
[abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssuedAbstract

Veranderingen in verplichtingen
uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en
herverzekeringscontracten
[abstract]

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparingS
ensitivityAnalysis

text

Beschrijving van wijzigingen in de
bij de opstelling van de
gevoeligheidsanalyse gehanteerde
methoden en veronderstellingen

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

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedTo
MeasureRisk

text

Beschrijving van wijzigingen in
gehanteerde methoden voor de
meting van risico

De beschrijving van wijzigingen in de gehanteerde metho informatieverschaffing: IFRS
den voor de meting van risico’s die voortvloeien uit fi 7 33 c
nanciële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten,
klasse [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailable
ForBenefitsAbstract

Veranderingen in nettoactiva
beschikbaar voor uitkeringen
[abstract]

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

Veranderingen in de
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten [abstract]

ifrs-full

ChangesInNominalAmoun
tOfCreditDerivativeAbstract

Veranderingen in het nominaal
bedrag van een kredietderivaat
[abstract]

ifrs-full

ChangesInNumberOfShare
sOutstandingAbstract

Veranderingen in het aantal
uitstaande aandelen [abstract]

ifrs-full

ChangesInObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagin
gRisk

text

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

De beschrijving van wijzigingen in de doelstellingen, het informatieverschaffing: IFRS
beleid en de procedures met betrekking tot het beheer van 7 33 c
risico’s die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie:
financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration,
credit

Stijging (daling) van andere
voorzieningen

De stijging (daling) van andere voorzieningen. [Zie: andere informatieverschaffing: IAS
voorzieningen]
37 84

NL

ifrs-full

L 429/72

Prefix
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipment

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Veranderingen in materiële vaste
activa [abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferral
AccountCreditBalancesAb
stract

Veranderingen in uitgestelde
creditrekeningen in verband met
prijsregulering [abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferral
AccountDebitBalancesAb
stract

Veranderingen in uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering [abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursement
RightsAbstract

Veranderingen in restitutierechten
[abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursement
RightsAtFairValue

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssets
Abstract

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTax
LawsEnactedOrAnnounced
Member

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBene axis
fitPlansAxis

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IAS 19 138 b
Kenmerken van
toegezegdpensioenregelingen [axis] leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBene member
fitPlansMember

Kenmerken van
toegezegdpensioenregelingen
[member]

Veranderingen in andere
voorzieningen [abstract]
X duration,
debit

X duration,
debit

Stijging (daling) van materiële
vaste activa

Stijging (daling) van
restitutierechten, gewaardeerd
tegen reële waarde

De stijging (daling) van materiële vaste activa. [Zie: mate informatieverschaffing: IAS
riële vaste activa]
16 73 e

De stijging (daling) van de reële waarde van restitutierech informatieverschaffing: IAS
ten. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; res 19 141
titutierechten, gewaardeerd tegen reële waarde]

Veranderingen in
herverzekeringsactiva [abstract]
member
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ChangesInOtherProvisionsAb
stract

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Wijzigingen in van kracht zijnde Dit lid geeft wijzigingen aan in van kracht zijnde of aan voorbeeld: IAS 10 22 h
of aangekondigde belastingtarieven gekondigde belastingtarieven of belastingwetgeving.
of belastingwetgeving [member]

L 429/73

Dit lid staat voor alle toegezegdpensioenregelingen indien voorbeeld: IAS 19 138 b
opgesplitst op basis van de kenmerken van toegezegdpen
sioenregelingen. Dit vertegenwoordigt tevens de stan
daardwaarde voor de as “Kenmerken van toegezegdpensi
oenregelingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

CirculationRevenue

X duration,
credit

Distributieopbrengsten

Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
koop van kranten, tijdschriften, periodieken en digitale 1 112 c
applicaties en formaten. [Zie: opbrengsten]

ifrs-full

CircumstancesLeadingToRe
versalsOfInventoryWritedown

text

Beschrijving van omstandigheden
die leiden tot terugnemingen van
afschrijvingen van voorraden

De beschrijving van de omstandigheden of gebeurtenissen informatieverschaffing:
die hebben geleid tot de terugneming van een afschrijving IAS 2 36 g
van voorraden tot de opbrengstwaarde. [Zie: voorraden;
terugneming van afschrijvingen van voorraden]

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetO
fReinsuranceRecoveries

X duration,
debit

Betaalde claims en vergoedingen,
na compensatie door
herverzekering

Het bedrag aan claims en vergoedingen betaald aan po gebruikelijke werkwijze: IAS
lishouders, na compensatie door herverzekering
1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotRepor
ted

X instant,
credit

Ontstane maar niet gerapporteerde Het bedrag van de verplichting voor verzekerde gebeurte voorbeeld: IFRS 4 IG22 c —
claims
nissen die hebben plaatsgevonden maar waarvoor er nog vervaldatum 1.1.2021,
geen claims zijn gerapporteerd door polishouders.
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyhol
ders

X instant,
credit

Claims gerapporteerd door
polishouders

Het bedrag van de verplichting voor verzekerde gebeurte
nissen die zijn gerapporteerd door polishouders omdat
verzekerde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. [Zie:
types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivable
sAxis

axis

Categorieën van verworven
vorderingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 3 B64 h
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceiva
blesMember

member

Categorieën van verworven
vorderingen [member]

Dit lid geeft categorieën aan van verworven vorderingen informatieverschaffing: IFRS
in bedrijfscombinaties. Dit vertegenwoordigt tevens de 3 B64 h
standaardwaarde voor de as “Categorieën van verworven
vorderingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie:
bedrijfscombinaties [member]]

NL

ifrs-full

L 429/74

Prefix
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voorbeeld: IFRS 4 IG22 b —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

axis

Categorieën van activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 36 126,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IAS
36 130 d ii,
informatieverschaffing: IFRS
13 93,
informatieverschaffing: IFRS
16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Activa [member]

Dit lid geeft een bestaand economisch middel aan dat uit
gebeurtenissen in het verleden is voortgekomen en waar
over de entiteit zeggenschap heeft. Een economisch mid
del is een recht dat het potentieel heeft economische
voordelen voort te brengen. Dit vertegenwoordigt tevens
de standaardwaarde voor de as “Categorieën van activa”
indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAb
stract

Categorieën van contante
betalingen uit operationele
activiteiten [abstract]

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFrom
OperatingActivitiesAbstract

Categorieën van contante
ontvangsten uit operationele
activiteiten [abstract]

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitie
sAxis

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventorie
sAlternativeAbstract

Categorieën van actuele voorraden,
alternatief [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

Categorieën van lasten uit hoofde
van personeelsbeloningen
[abstract]

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityIn axis
strumentsAxis

Categorieën van
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit [axis]

axis

Categorieën van voorwaardelijke
verplichtingen [axis]

informatieverschaffing: IAS
36 126,
informatieverschaffing: IFRS
13 93,
informatieverschaffing: IFRS
16 53
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ClassesOfAssetsAxis

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 37 86,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IFRS
3 B67 c

L 429/75

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 13 93
die de tabel vervolledigen.

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Categorieën van financiële activa
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 9 7.2.34,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IFRS
17 C32 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
4 39L b — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS
9, informatieverschaffing:
IFRS 7 6,
informatieverschaffing: IFRS
7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstru
mentsAxis

axis

Categorieën van financiële
instrumenten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 36, informatieverschaffing:
die de tabel vervolledigen.
IFRS 7 35K,
informatieverschaffing: IFRS
7 35H,
informatieverschaffing: IFRS
7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstru
mentsMember

member

Financiële instrumenten, klasse
[member]

Dit lid geeft alle categorieën van financiële instrumenten
aan. Financiële instrumenten zijn overeenkomsten die lei
den tot zowel een financieel actief bij één entiteit als een
financiële verplichting of eigenvermogensinstrument bij
een andere entiteit. Dit vertegenwoordigt tevens de stan
daardwaarde voor de as “Categorieën van financiële in
strumenten” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie:
financiële activa; financiële verplichtingen]

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitie
sAxis

axis

Categorieën van financiële
verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 9 7.2.34,
informatieverschaffing: IFRS
die de tabel vervolledigen.
7 6, informatieverschaffing:
IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAsset
sAndGoodwillAxis

axis

Categorieën van immateriële activa De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein gebruikelijke werkwijze: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 38 118
en goodwill [axis]
die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS
7 36, informatieverschaffing:
IFRS 7 35K,
informatieverschaffing: IFRS
7 35H,
informatieverschaffing: IFRS
7 35M

18.12.2020

axis
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ClassesOfFinancialAssetsAxis

NL

ifrs-full

L 429/76

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

axis

Label

Categorieën van andere
immateriële activa dan goodwill
[axis]

Documentatielabel

Referenties

ClassesOfIntangibleAssetsO
therThanGoodwillAxis

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 38 118
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Categorieën van verplichtingen
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 13 93
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Categorieën van gewone aandelen
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 33 66
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndE
quipmentAxis

axis

Categorieën van materiële vaste
activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 16 73
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Categorieën van andere
voorzieningen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 37 84
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferral
AccountBalancesAxis

axis

Categorieën van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 14 30 c,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IFRS
14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferral
AccountBalancesMember

member

Categorieën van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering [member]

Dit lid geeft alle categorieën (d.w.z. soorten lasten of
baten) van uitgestelde rekeningen in verband met prijs
regulering aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as “Categorieën van uitgestelde rekenin
gen in verband met prijsregulering” indien er geen ander
lid wordt gebruikt. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [member]]

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Categorieën van actuele voorraden
[abstract]
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Categorieën van andere
voorzieningen [abstract]

informatieverschaffing: IFRS
14 30 c,
informatieverschaffing: IFRS
14 33
L 429/77

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Aandelenkapitaal [member]

Dit lid geeft het aandelenkapitaal van de entiteit aan. Dit informatieverschaffing:
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as IAS 1 79 a
“Categorieën van aandelenkapitaal” indien er geen ander
lid wordt gebruikt.

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeld
ForSaleMember

member

Classificatie van activa als
aangehouden voor verkoop
[member]

Dit lid geeft de classificatie van activa als aangehouden voorbeeld: IAS 10 22 c
voor verkoop aan. [Zie: vaste activa aangehouden voor
verkoop [member]]

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Slotwisselkoers

De precieze wisselkoers op het einde van de verslagperi gebruikelijke werkwijze: IAS
ode. De wisselkoers is de ruilratio tussen twee valuta’s. De 1 112 c
precieze wisselkoers is de wisselkoers bij onmiddellijke
levering.

ifrs-full

CommencementOfMajorLiti
gationMember

member

Aanvangen van belangrijke
rechtszaken [member]

Dit lid geeft het aanvangen van belangrijke rechtszaken voorbeeld: IAS 10 22 j
aan.

ifrs-full

CommentaryByManagemen
text
tOnSignificantCashAndCashE
quivalentBalancesHeldByEnti
tyThatAreNotAvailableForU
seByGroup

Financieel commentaar door het
management betreffende
significante tegoeden van
geldmiddelen en kasequivalenten
die door de entiteit worden
aangehouden maar die niet
beschikbaar zijn voor gebruik
door de groep.

Het financiële commentaar door het management betref informatieverschaffing:
fende significante tegoeden van geldmiddelen en kasequi IAS 7 48
valenten die door de entiteit worden aangehouden maar
die niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep. [Zie:
geldmiddelen en kasequivalenten]

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Uitgegeven commercial paper

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven commercial gebruikelijke werkwijze: IAS
paper.
1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelop
mentOrAcquisitionOfBiologi
calAssets

X instant,
credit

Verplichtingen voor de
ontwikkeling of verwerving van
biologische activa

Het bedrag aan verplichtingen voor de ontwikkeling of informatieverschaffing: IAS
verwerving van biologische activa. [Zie: biologische activa] 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationTo
JointVentures

X instant,
credit

Verbintenissen met betrekking tot
joint ventures

De verbintenissen van de entiteit die met haar joint ven informatieverschaffing: IFRS
tures verband houden zoals gespecificeerd in de alinea’s 12 23 a
B18-B20 van IFRS 12. [Zie: joint ventures [member]]

18.12.2020

ClassesOfShareCapitalMember member

ifrs-full

axis

Publicatieblad van de Europese Unie

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing:
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten IAS 1 79 a
die de tabel vervolledigen.

ClassesOfShareCapitalAxis

NL

Categorieën van aandelenkapitaal
[axis]

ifrs-full

L 429/78

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Verbintenissen aangegaan door de Het bedrag aan verbintenissen met verbonden partijen die voorbeeld: IAS 24 21 i
entiteit, transacties met verbonden door de entiteit zijn aangegaan om iets te doen indien in
partijen
de toekomst een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt of niet
plaatsvindt, met inbegrip van nog uit te voeren contracten
(opgenomen en niet-opgenomen). [Zie: verbonden par
tijen [member]]

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehal
fOfEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Verbintenissen aangegaan namens
de entiteit, transacties met
verbonden partijen

Het bedrag aan verbintenissen met verbonden partijen die voorbeeld: IAS 24 21 i
namens de entiteit zijn aangegaan om iets te doen indien
in de toekomst een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt of
niet plaatsvindt, met inbegrip van nog uit te voeren con
tracten (opgenomen en niet-opgenomen). [Zie: verbonden
partijen [member]]

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Commodityprijsrisico [member]

Dit lid geeft een component van een overig prijsrisico aan voorbeeld: IFRS 7 IG32,
die het type risico vertegenwoordigt dat de reële waarde voorbeeld: IFRS 7 40 a
of toekomstige kasstromen van een financieel instrument
zullen schommelen als gevolg van wijzigingen in com
modityprijzen. [Zie: financiële instrumenten, klasse [mem
ber]]

ifrs-full

CommunicationAndNetwor
kEquipmentMember

member

Communicatie- en
netwerkuitrusting [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
communicatie- en netwerkuitrusting vertegenwoordigen. 16 37
[Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration,
debit

Communicatiekosten

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit communicatie. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPar
tiesForItemsOfPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Vergoedingen van derden voor
materiële vaste activa die een
bijzondere waardevermindering
hebben ondergaan, verloren zijn
gegaan of werden opgegeven

Het in winst of verlies opgenomen bedrag aan vergoedin informatieverschaffing: IAS
gen van derden voor materiële vaste activa die een bij 16 74 d
zondere waardevermindering hebben ondergaan, verloren
zijn gegaan of werden opgegeven. [Zie: winst (verlies);
materiële vaste activa]

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Eigen-vermogenscomponenten
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 1 106
die de tabel vervolledigen.

L 429/79

X duration

Publicatieblad van de Europese Unie

CommitmentsMadeByEntity
RelatedPartyTransactions

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLossNe
tOfTaxAbstract

Componenten van de overige
onderdelen van het totaalresultaat
die worden geherclassificeerd naar
winst of verlies, na belastingen
[abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
BeforeTaxAbstract

Componenten van de overige
onderdelen van het totaalresultaat
die niet worden geherclassificeerd
naar winst of verlies, vóór
belastingen [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLos
sNetOfTaxAbstract

Componenten van de overige
onderdelen van het totaalresultaat
die niet worden geherclassificeerd
naar winst of verlies, na
belastingen [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncome

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAb
stract

Overige onderdelen van het
totaalresultaat [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttri
butableToAbstract

Overige onderdelen van het
totaalresultaat toe te rekenen aan
[abstract]

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag van de vermogensmutatie die voortvloeit uit
transacties en andere gebeurtenissen, met uitzondering
van mutaties die voortvloeien uit transacties met eigenaars
in hun hoedanigheid van eigenaars.

informatieverschaffing: IAS
1 106 a,
informatieverschaffing: IAS 1
81A c,
informatieverschaffing: IFRS
1 32 a ii,
informatieverschaffing: IFRS
1 24 b,
informatieverschaffing: IFRS
12 B12 b ix, voorbeeld: IFRS
12 B10 b

18.12.2020

Componenten van de overige
onderdelen van het totaalresultaat
die worden geherclassificeerd naar
winst of verlies, vóór belastingen
[abstract]

Publicatieblad van de Europese Unie

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLossBefo
reTaxAbstract

Referenties

NL

ifrs-full

Documentatielabel

L 429/80

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, toe te rekenen aan
belangen zonder zeggenschap

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, toe te rekenen aan belangen zonder zeggenschap.
[Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat; belangen
zonder zeggenschap]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttri
butableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, toe te rekenen aan
eigenaars van de
moedermaatschappij

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
taat toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaat 1 106 a,
schappij. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat] informatieverschaffing: IAS
1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Computeruitrusting [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
computeruitrusting vertegenwoordigen. [Zie: materiële 16 37
vaste activa]

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant,
debit

Computersoftware

Het bedrag aan immateriële activa die computersoftware voorbeeld: IAS 38 119 c
vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill]

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Computersoftware [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die voorbeeld: IAS 38 119 c
computersoftware vertegenwoordigen. [Zie: andere imma
teriële activa dan goodwill]

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Beschrijving van
risicoconcentraties

De beschrijving van risicoconcentraties ontstaan uit finan informatieverschaffing: IFRS
ciële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse 7 34 c
[member]]

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Risicoconcentraties [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 17 127 — ingangsdatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Risicoconcentraties [member]

Dit lid geeft de risicoconcentraties aan. Dit vertegenwoor informatieverschaffing: IFRS
digt tevens de standaardwaarde voor de as “Risicoconcen 17 127 — ingangsdatum
traties” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
1.1.2021

informatieverschaffing: IAS
1 106 a,
informatieverschaffing: IAS
1 81B b i

L 429/81

X duration,
credit
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ComprehensiveIncomeAttri
butableToNoncontrollingInte
rests

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Het betrouwbaarheidspercentage dat overeenstemt met de informatieverschaffing: IFRS
resultaten van een andere techniek dan de techniek van 17 119 — ingangsdatum
betrouwbaarheidspercentage die is gebruikt voor de bepa 1.1.2021
ling van de risicoaanpassing voor niet-financieel risico.
[Zie: risicoaanpassing voor niet-financieel risico [mem
ber]]

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDeter
mineRiskAdjustmentForNon
financialRisk

X.XX instant

Betrouwbaarheidspercentage
gebruikt voor bepaling
risicoaanpassing voor nietfinancieel risico

Het betrouwbaarheidspercentage dat is gebruikt voor de informatieverschaffing: IFRS
bepaling van de risicoaanpassing voor niet-financieel risi 17 119 — ingangsdatum
co. [Zie: risicoaanpassing voor niet-financieel risico [mem 1.1.2021
ber]]

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Consensuswaardering [member]

Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die voorbeeld: IFRS 13 IE63,
overeenstemt met de marktbenadering die het analyseren voorbeeld: IFRS 13 B5
van consensusprijzen (bijvoorbeeld voorgestelde offertes,
vergelijkbaarheidsaanpassingen) op de markt behelst. [Zie:
marktbenadering [member]]

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration,
credit

Betaalde (ontvangen) vergoeding

Het bedrag van de betaalde of ontvangen vergoeding zo informatieverschaffing: IAS
wel voor het verkrijgen als verliezen van zeggenschap 7 40 a
over dochterondernemingen of andere bedrijven. [Zie:
dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFi
nancialStatementsAxis

axis

Geconsolideerde jaarrekening en
enkelvoudige jaarrekening [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 27 4
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Geconsolideerd [member]

Dit lid geeft de jaarrekening aan van een groep waarin de informatieverschaffing: IAS
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 vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de
as “Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening” indien
er geen ander lid wordt gebruikt.

18.12.2020

Betrouwbaarheidspercentage dat
overeenstemt met resultaten van
andere techniek dan techniek van
betrouwbaarheidspercentage
gebruikt voor bepaling
risicoaanpassing voor nietfinancieel risico

Publicatieblad van de Europese Unie

ConfidenceLevelCorrespon
X.XX instant
dingToResultsOfTechniqueOt
herThanConfidenceLevelTech
niqueUsedForDeterminingRis
kAdjustmentForNonfinancial
Risk

NL

ifrs-full

L 429/82

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 12 Aard van de risico’s die
die de tabel vervolledigen.
verband houden met de
belangen van een entiteit in
geconsolideerde
gestructureerde entiteiten

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEnti
tiesMember

member

Geconsolideerde gestructureerde
entiteiten [member]

Dit lid geeft geconsolideerde gestructureerde entiteiten
aan. Een 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 stem
rechten uitsluitend met administratieve taken verband
houden en de relevante activiteiten door middel van con
tactuele overeenkomsten worden aangestuurd. [Zie: ge
consolideerd [member]]

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMea
surementInputMember

member

Constant percentage vervroegde
aflossingen, waarderingsinput
[member]

Dit lid geeft het constant percentage vervroegde aflossin voorbeeld: IFRS 13 93 d,
gen aan dat wordt gehanteerd als waarderingsinput.
voorbeeld: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant,
debit

Onderhanden projecten

Het bedrag aan uitgaven geactiveerd tijdens de bouw van gebruikelijke werkwijze: IAS
vaste activa die nog niet beschikbaar zijn voor gebruik. 16 37
[Zie: vaste activa]

ifrs-full

ConstructionInProgressMem
ber

member

Onderhanden projecten [member]

Dit lid geeft uitgaven aan geactiveerd tijdens de bouw van gebruikelijke werkwijze: IAS
onderdelen van materiële vaste activa die nog niet ge 16 37
bruiksklaar zijn (d.w.z. nog niet op de locatie en in de
staat die noodzakelijk is om te functioneren op de door
het management beoogde wijze). [Zie: materiële vaste ac
tiva]

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssets
Member

member

Verbruikbare biologische activa
[member]

Dit lid geeft verbruikbare biologische activa aan. Verbruik voorbeeld: IAS 41 43
bare biologische activa zijn biologische activa die als agra
rische producten moeten worden geoogst of als biologi
sche activa moeten worden verkocht. [Zie: biologische
activa]

informatieverschaffing: IFRS
12 Aard van de risico’s die
verband houden met de
belangen van een entiteit in
geconsolideerde
gestructureerde entiteiten

L 429/83

Geconsolideerde gestructureerde
entiteiten [axis]
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NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

X instant,
debit

Leningen aan klanten

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven leningen aan gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
klanten. [Zie: leningen aan klanten [member]]

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Leningen aan klanten [member]

Dit lid geeft leningen aan die zijn uitgegeven aan natuur voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
lijke personen voor persoonlijk gebruik.
voorbeeld: IFRS 7 6,
voorbeeld: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsideration
Member

member

Voorwaardelijke vergoeding
[member]

Dit lid geeft een verplichting van de verwerver aan om gebruikelijke werkwijze: IFRS
aanvullende activa of aandelenbelangen over te dragen 13 94
aan de vorige eigenaars van de overgenomen partij, als
onderdeel van de ruil voor de zeggenschap over de over
genomen partij indien er zich bepaalde toekomstige ge
beurtenissen voordoen of voorwaarden worden vervuld.

ifrs-full

ContingentConsiderationRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Op de overnamedatum
opgenomen voorwaardelijke
vergoeding

Het bedrag op overnamedatum van voorwaardelijke ver informatieverschaffing: IFRS
goedingsregelingen, opgenomen als vergoeding overgedra 3 B64 g i
gen in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties
[member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurred
ByVenturerInRelationToInte
restsInJointVentures

X instant,
credit

Voorwaardelijke verplichtingen
aangegaan in verband met
belangen in joint ventures

Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen aangegaan informatieverschaffing: IFRS
in verband met belangen in joint ventures. [Zie: voor 12 23 b
waardelijke verplichtingen [member]; joint ventures
[member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurre
dInRelationToInterestsInAsso
ciates

X instant,
credit

Voorwaardelijke verplichtingen
aangegaan in verband met
belangen in geassocieerde
deelnemingen

Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen aangegaan informatieverschaffing: IFRS
in verband met belangen van de entiteit in geassocieerde 12 23 b
deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [mem
ber]; voorwaardelijke verplichtingen [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Voorwaardelijke verplichtingen
[member]

Dit lid geeft mogelijke verplichtingen aan die voortvloeien
uit gebeurtenissen in het verleden 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; of,
bestaande verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenis
sen in het verleden, maar die niet worden opgenomen
omdat a) het waarschijnlijk is dat een uitstroom van mid
delen 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 stan
daardwaarde voor de as “Categorieën van voorwaardelijke
verplichtingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

Publicatieblad van de Europese Unie

ConsumerLoans

NL
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Prefix

informatieverschaffing: IAS
37 88,
informatieverschaffing: IFRS
3 B67 c
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ContingentLiabilitiesOfJoint
VentureMember

member

Voorwaardelijke verplichtingen in
verband met joint ventures
[member]

Dit lid geeft voorwaardelijke verplichtingen aan die ver voorbeeld: IAS 37 88
band houden met joint ventures. [Zie: voorwaardelijke
verplichtingen [member]; joint ventures [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Op de overnamedatum
opgenomen voorwaardelijke
verplichtingen

Het bedrag aan op de overnamedatum opgenomen voor voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
waardelijke verplichtingen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorbeeld: IFRS 3 IE72
voorwaardelijke verplichtingen [member]; bedrijfscom
binaties [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecogni
sedInBusinessCombination

X instant,
credit

Voorwaardelijke verplichtingen
opgenomen in een
bedrijfscombinatie

Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen die zijn informatieverschaffing: IFRS
opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaarde 3 B67 c
lijke verplichtingen [member]; bedrijfscombinaties [mem
ber]]

ifrs-full

ContingentLiabilityArising
FromPostemploymentBenefit
ObligationsMember

member

Voorwaardelijke verplichting die
voortvloeit uit verplichtingen uit
hoofde van vergoedingen na
uitdiensttreding [member]

Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting aan die informatieverschaffing: IAS
voortvloeit uit verplichtingen uit hoofde van vergoedingen 19 152
na uitdiensttreding. Vergoedingen na uitdiensttreding zijn
personeelsbeloningen (met uitzondering van ontslagver
goedingen en kortetermijnpersoneelsbeloningen) die ver
schuldigd zijn na de voltooiing van het dienstverband.
[Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecom member
missioningRestorationAndRe
habilitationCostsMember

Voorwaardelijke verplichting voor
ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten [member]

Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting in verband voorbeeld: IAS 37 88
met ontmantelings-, herstel- en saneringskosten aan. [Zie:
voorwaardelijke verplichtingen [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaran member
teesMember

Voorwaardelijke verplichting voor
garanties [member]

Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting voor garan gebruikelijke werkwijze: IAS
ties aan. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; 37 88
garanties [member]]

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinued
OperationsAxis

axis

Voortgezette en beëindigde
bedrijfsactiviteiten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 5 Presentatie en
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDe
recognisedFinancialAssetsBy
TypeOfInstrumentAxis

axis

Aanhoudende betrokkenheid bij
verwijderde financiële activa per
categorie instrument [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 7 B33
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.
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Referenties

ContinuingInvolvementInDe
recognisedFinancialAssetsBy
TypeOfTransferAxis

axis

Aanhoudende betrokkenheid bij
verwijderde financiële activa per
categorie overdracht [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 7 B33
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ContinuingOperationsMem
ber

member

Voortgezette bedrijfsactiviteiten
[member]

Dit lid geeft componenten aan van de entiteit die geen informatieverschaffing: IFRS
beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn. Een component van 5 Presentatie en
een entiteit omvat bedrijfsactiviteiten en kasstromen die informatieverschaffing
operationeel en voor financiële-verslaggevingsdoeleinden
duidelijk kunnen worden onderscheiden van de rest van
de entiteit. Dit lid vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as “Voortgezette en beëindigde bedrijfs
activiteiten” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie:
beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; samengevoegde
voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

ifrs-full

ContractAssets

X instant,
debit

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 (bijvoor
beeld de toekomstige prestaties van de entiteit).

informatieverschaffing: IFRS
15 105,
informatieverschaffing: IFRS
15 116 a

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Contractactiva [member]

Dit lid geeft contractactiva aan. [Zie: contractactiva]

informatieverschaffing: IFRS
7 35H b iii,
informatieverschaffing: IFRS
7 35M b iii, voorbeeld: IFRS
7 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Contractduur [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 15 B89 e
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Contractlooptijd [member]

Dit lid geeft alle looptijden van contracten met klanten voorbeeld: IFRS 15 B89 e
aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde
voor de as “Contractlooptijd” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

NL

ifrs-full
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X instant,
credit

Label

Contractverplichtingen

Referenties

Het bedrag van een verplichting van een entiteit om goe
deren of diensten aan een klant over te dragen waarvoor
de entiteit een vergoeding heeft ontvangen van (of het
bedrag dat verschuldigd is door) de klant.

informatieverschaffing: IFRS
15 105,
informatieverschaffing: IFRS
15 116 a

ifrs-full

ContractLiabilities

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ContractualAmountsToBeEx
changedInDerivativeFinancia
lInstrumentForWhichGross
CashFlowsAreExchanged

X instant,
credit

Contractuele bedragen die moeten
worden uitgewisseld in het kader
van een afgeleid financieel
instrument waarvoor
brutokasstromen worden
uitgewisseld

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstro voorbeeld: IFRS 7 B11D d
men met betrekking tot contractuele bedragen die moeten
worden uitgewisseld in het kader van een afgeleid finan
cieel instrument waarvoor brutokasstromen worden uitge
wisseld. [Zie: derivaten [member]]

ifrs-full

ContractualCapitalCommit
ments

X instant,
credit

Contractuele
investeringsverplichtingen

Het bedrag aan investeringsverplichtingen waarvoor de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit een contract heeft gesloten. [Zie: investeringsver 1 112 c
plichtingen]

ifrs-full

ContractualCommitmentsFo
rAcquisitionOfIntangibleAs
sets

X instant,
credit

Contractuele verbintenissen voor
verwerving van immateriële activa

Het bedrag aan contractuele verbintenissen voor de ver informatieverschaffing: IAS
werving van immateriële activa.
38 122 e

ifrs-full

ContractualCommitmentsFo
rAcquisitionOfPropertyPlan
tAndEquipment

X instant,
credit

Contractuele verbintenissen voor
de verwerving van materiële vaste
activa

Het bedrag aan contractuele verbintenissen voor de ver informatieverschaffing: IAS
werving van materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste 16 74 c
activa]

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant,
credit

Contractuele dienstenmarge

Het bedrag van de contractuele dienstenmarge [Zie: con informatieverschaffing: IFRS
tractuele dienstenmarge [member]]
17 109 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMargin
Member

member

Contractuele dienstenmarge
[member]

Dit lid geeft een onderdeel van de boekwaarde van het
actief of de verplichting voor een groep verzekeringscon
tracten aan dat de onverdiende winst vertegenwoordigt
die de entiteit zal opnemen wanneer zij diensten verleent
op grond van de verzekeringscontracten die van de groep
deel uitmaken.

NL

Documentatielabel

18.12.2020
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Elementtype en
attributen
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Documentatielabel

Referenties

Dit lid staat voor de contractuele dienstenmarge die geen informatieverschaffing: IFRS
verband houdt met contracten die bestonden op de over 17 114 c — ingangsdatum
gangsdatum en waarop de gewijzigde retroactieve bena 1.1.2021
dering (zoals beschreven in de alinea’s C6-C19 van IFRS
17) of de reëlewaardebenadering (zoals beschreven in de
alinea’s C20-C24 van IFRS 17) is toegepast. [Zie: contrac
tuele dienstenmarge [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRe
latedToContractsThatExiste
dAtTransitionDateToWhich
FairValueApproachHasBeen
AppliedMember

member

Contractuele dienstenmarge die
verband houdt met contracten die
bestonden op de overgangsdatum
en waarop de
reëlewaardebenadering is toegepast
[member]

Dit lid staat voor de contractuele dienstenmarge die ver informatieverschaffing: IFRS
band houdt met contracten die bestonden op de over 17 114 b — ingangsdatum
gangsdatum en waarop de reëlewaardebenadering (zoals 1.1.2021
beschreven in de alinea’s C20-C24 van IFRS 17) is toege
past. [Zie: contractuele dienstenmarge [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRe
latedToContractsThatExiste
dAtTransitionDateToWhich
ModifiedRetrospectiveAppro
achHasBeenAppliedMember

member

Contractuele dienstenmarge die
verband houdt met contracten die
bestonden op de overgangsdatum
en waarop de gewijzigde
retroactieve benadering is
toegepast [member]

Dit lid staat voor de contractuele dienstenmarge die ver informatieverschaffing: IFRS
band houdt met contracten die bestonden op de over 17 114 a — ingangsdatum
gangsdatum en waarop de gewijzigde retroactieve bena 1.1.2021
dering (zoals beschreven in de alinea’s C6-C19 van IFRS
17) is toegepast. [Zie: contractuele dienstenmarge [mem
ber]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByEm
ployerNetDefinedBenefitLiabi
lityAsset

X duration,
debit

Bijdragen aan de regeling door de
werkgever, nettoverplichting
(actief) uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De daling (stijging) van de nettoverplichting (actief) uit informatieverschaffing: IAS
hoofde van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit 19 141 f
bijdragen aan een toegezegdpensioenregeling door de
werkgever. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten (actief); toegezegdpensioenregelin
gen [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlan
X duration,
ParticipantsNetDefinedBenefit debit
LiabilityAsset

Bijdragen aan de regeling door
deelnemers aan de regeling,
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De daling (stijging) van de nettoverplichting (actief) uit informatieverschaffing: IAS
hoofde van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit 19 141 f
bijdragen aan een toegezegdpensioenregeling door deel
nemers aan de regeling. [Zie: nettoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten (actief); toegezegdpensi
oenregelingen [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

Bijdragen aan de regeling,
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De daling (stijging) van de nettoverplichting (actief) uit informatieverschaffing: IAS
hoofde van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit 19 141 f
bijdragen aan een toegezegdpensioenregeling. [Zie: netto
verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
(actief); toegezegdpensioenregelingen [member]]

X duration,
debit

18.12.2020

Contractuele dienstenmarge die
geen verband houdt met
contracten die bestonden op de
overgangsdatum en waarop de
gewijzigde retroactieve benadering
of de reëlewaardebenadering is
toegepast [member]

Publicatieblad van de Europese Unie

ContractualServiceMarginNo member
tRelatedToContractsThatExis
tedAtTransitionDateToWhich
ModifiedRetrospectiveApproa
chOrFairValueApproachHas
BeenAppliedMember
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ifrs-full

L 429/88

Prefix

Elementnaam/rol URI

ContributionsToPlanNetDefi
nedBenefitLiabilityAssetAb
stract

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOther
IndustrialPropertyRightsSer
viceAndOperatingRights

ifrs-full

Label

Documentatielabel

Referenties

Bijdragen aan de regeling,
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten [abstract]
X instant,
debit

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

18.12.2020

Prefix

CopyrightsPatentsAndOther
member
IndustrialPropertyRightsSer
viceAndOperatingRightsMem
ber

Auteursrechten, octrooien en
andere industriëleeigendomsrechten, service- en
exploitatierechten [member]

Dit lid geeft een klasse aan van immateriële activa die voorbeeld: IAS 38 119 e
auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigen
domsrechten, service- en exploitatierechten vertegenwoor
digen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

CorporateDebtInstruments
Held

X instant,
debit

Aangehouden schuldbewijzen van
bedrijven

Het bedrag aan schuldbewijzen die zijn aangehouden door gebruikelijke werkwijze: IAS
de entiteit en zijn uitgegeven door een bedrijfsentiteit. 1 112 c
[Zie: aangehouden schuldbewijzen]

ifrs-full

CorporateLoans

X instant,
debit

Leningen aan bedrijfsentiteiten

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven bedrijfslenin gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
gen. [Zie: leningen aan bedrijfsentiteiten [member]]

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Leningen aan bedrijfsentiteiten
[member]

Dit lid geeft leningen aan die zijn uitgegeven aan bedrijfs gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteiten.
1 112 c, voorbeeld: IFRS
7 6, voorbeeld: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Kostprijsbenadering [member]

Dit lid geeft een waarderingstechniek aan die het bedrag voorbeeld: IFRS 13 62
weerspiegelt dat op dit moment zou zijn vereist om de
servicecapaciteit van een actief te vervangen (vaak de “ver
vangwaarde” genoemd).

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognise
dAsExpenseDuringPeriod

X duration,
debit

Kostprijs van voorraden die in de
periode als last worden geboekt

Het bedrag aan voorraden die in de periode als last wor informatieverschaffing: IAS
den geboekt. [Zie: voorraden]
2 36 d

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration,
debit

Kostprijs van verkochte
handelswaar

Het bedrag aan handelswaar die in de periode is verkocht gebruikelijke werkwijze: IAS
en als last is geboekt.
1 85

L 429/89

Het bedrag aan immateriële activa die auteursrechten, oc voorbeeld: IAS 38 119 e
trooien en andere industriële-eigendomsrechten, serviceen exploitatierechten vertegenwoordigen. [Zie: andere im
materiële activa dan goodwill]
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Auteursrechten, octrooien en
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exploitatierechten

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel
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Kostprijs van gekochte energie die Het bedrag aan gekochte energie die in de periode is gebruikelijke werkwijze: IAS
is verkocht
verkocht en als last is geboekt.
1 112 c

ifrs-full

CostOfSales

X duration,
debit

Kostprijs van de omzet

Het bedrag van de kosten die direct of indirect zijn toe te informatieverschaffing: IAS
rekenen aan verkochte goederen of diensten, die kosten 1 99, informatieverschaffing:
omvatten die voorheen werden opgenomen bij de waar IAS 1 103
dering van de voorraad die inmiddels is verkocht, niettoegerekende indirecte productiekosten en abnormale pro
ductiekosten van voorraden, maar hier niet toe zijn be
perkt.

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration,
debit

Kostprijs van de omzet, voeding
en drank

Het bedrag van de kostprijs van de omzet dat toe te gebruikelijke werkwijze: IAS
rekenen is aan voeding en drank. [Zie: kostprijs van de 1 85
omzet]

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration,
debit

Kostprijs van de omzet,
hotelactiviteiten

Het bedrag van de kostprijs van de omzet dat toe te gebruikelijke werkwijze: IAS
rekenen is aan hotelactiviteiten. [Zie: kostprijs van de 1 85
omzet]

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancy
Services

X duration,
debit

Kostprijs van de omzet,
kamerverblijfsdiensten

Het bedrag van de kostprijs van de omzet dat toe te gebruikelijke werkwijze: IAS
rekenen is aan kamerverblijfsdiensten. [Zie: kostprijs van 1 85
de omzet]

ifrs-full

CostsToObtainContracts
WithCustomersMember

member

Kosten voor de verkrijging van
contracten met klanten [member]

Dit lid geeft een categorie aan van activa opgenomen uit voorbeeld: IFRS 15 128 a
hoofde van de kosten om een contract met klanten te
verkrijgen of te vervullen die de kosten om een contract
met klanten te verkrijgen, vertegenwoordigen. [Zie: opge
nomen activa uit hoofde van de kosten om een contract
met klanten te verkrijgen of te vervullen]

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Tegenpartijen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 B52
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Tegenpartijen [member]

Dit lid geeft de partijen bij de transactie aan die niet de informatieverschaffing: IFRS
entiteit zijn. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard 7 B52
waarde voor de as “Tegenpartijen” indien er geen ander
lid wordt gebruikt.

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Land van vestiging [member]

Dit lid geeft het land aan waar de entiteit is geregistreerd informatieverschaffing: IFRS
8 33 b,
en haar officieel adres of statutaire zetel heeft.
informatieverschaffing: IFRS
8 33 a

18.12.2020

X duration,
debit
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ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

CountryOfIncorporation

ifrs-full

Elementtype en
attributen

text

Label

Documentatielabel

Referenties

Het land waar de entiteit is opgericht.

informatieverschaffing: IAS
1 138 a

CountryOfIncorporationOfEn text
tityWhoseConsolidatedFinan
cialStatementsHaveBeenPro
ducedForPublicUse

Het land van oprichting van de
entiteit waarvan de voor het
publiek toegankelijke
geconsolideerde jaarrekening is
opgesteld

Het land waar de hoofdmoedermaatschappij of een tus informatieverschaffing: IAS
senhoudstermaatschappij van de entiteit waarvan de ge 27 16 a
consolideerde jaarrekening in overeenstemming is met de
IFRS en voor het publiek toegankelijk is opgesteld, is
opgericht. [Zie: geconsolideerd [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

CountryOfIncorporationOf
JointOperation

text

Land van oprichting van een
gezamenlijke bedrijfsactiviteit

Het land waar een gezamenlijke bedrijfsactiviteit van de informatieverschaffing: IFRS
entiteit is opgericht. [Zie: gezamenlijke bedrijfsactiviteiten 12 21 a iii
[member]]

ifrs-full

CountryOfIncorporationOf
JointVenture

text

Land van oprichting van een joint Het land waar een joint venture van de entiteit is opge informatieverschaffing: IAS
venture
richt. [Zie: joint ventures [member]]
27 16 b ii,
informatieverschaffing: IAS
27 17 b ii,
informatieverschaffing: IFRS
12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOr
ResidenceOfAssociate

text

Land van oprichting van een
geassocieerde deelneming

Het land waar een geassocieerde deelneming van de enti informatieverschaffing: IAS
teit is opgericht. [Zie: geassocieerde deelnemingen [mem 27 16 b ii,
informatieverschaffing: IAS
ber]]
27 17 b ii,
informatieverschaffing: IFRS
12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOr
ResidenceOfSubsidiary

text

Land van oprichting van een
dochteronderneming

Het land waar een dochteronderneming van de entiteit is informatieverschaffing:
opgericht. [Zie: dochterondernemingen [member]]
27 16 b ii,
informatieverschaffing:
27 17 b ii,
informatieverschaffing:
12 12 b,
informatieverschaffing:
12 19B b

NL

Land van oprichting
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axis

Oprichtingsdatum [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 8 28 f i,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IAS 8
29 c i, informatieverschaffing:
IAS
8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant,
debit

Kredietderivaat, reële waarde

De reële waarde van een kredietderivaat. [Zie: gewaardeerd informatieverschaffing: IFRS
7 24G a
tegen reële waarde [member]; derivaten [member]]

ifrs-full

CreditDerivativeNominalA
mount

X instant

Kredietderivaat, nominaal bedrag

Het nominale bedrag van een kredietderivaat. [Zie: deri informatieverschaffing: IFRS
vaten [member]]
7 24G a

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Kredietpositie

Het bedrag van de blootstelling aan verlies voortvloeiend voorbeeld: IFRS 7 IG24 a —
vervaIdatum 1.1.2021,
uit kredietrisico. [Zie: kredietrisico [member]]
voorbeeld: IFRS 7 IG25 b —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancia
lInstrumentsAxis

axis

Kredietwaardigheids
vermindering van financiële
instrumenten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 35H,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IFRS
7 35M

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancia
lInstrumentsMember

member

Kredietwaardigheids
vermindering van financiële
instrumenten [member]

Dit lid geeft alle statussen van kredietwaardigheidsvermin
dering van financiële instrumenten aan. Een financieel
instrument heeft een verminderde kredietwaardigheid
wanneer er zich één of meer gebeurtenissen hebben voor
gedaan die een negatief effect hebben op de geschatte
toekomstige kasstromen van dat financiële instrument.
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de
as “Kredietwaardigheidsvermindering van financiële instru
menten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
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Kredietgerelateerde honoraria- en
provisiebaten

Het bedrag aan baten opgenomen uit hoofde van kredietgerela
teerde honoraria en provisies. [Zie: vergoedings- en provisieba
ten]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Kredietrisico [member]

Dit lid geeft het risico aan dat de ene partij bij een financieel
instrument haar verplichting niet zal nakomen, waardoor de an
dere partij een financieel verlies te verwerken krijgt. [Zie: finan
ciële instrumenten, klasse [member]]

informatieverschaffing: IFRS
17 124 — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS
17 125 — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS
17 127 — ingangsdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7 32

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInput
Member

member

Credit spread, waarderingsinput
[member]

Dit lid geeft de credit spread aan die wordt gehanteerd als waar
deringsinput.

gebruikelijke werkwijze: IFRS
13 93 d

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRe
cognisedInProfitOrLossOnSalesO
fInvestmentPropertyBetweenPool
sOfAssetsMeasuredUsingDiffe
rentModels

X duration,
credit

Cumulatieve verandering in de reële
waarde opgenomen in winst of verlies
bij verkoop van vastgoedbeleggingen
tussen een pool van activa
gewaardeerd met toepassing van
diverse modellen

De cumulatieve verandering in de reële waarde opgenomen in
winst of verlies bij de verkoop van een vastgoedbelegging uit een
pool van activa waarvoor het kostprijsmodel wordt toegepast aan
een pool waarvoor het reëlewaardemodel wordt toegepast. [Zie:
reëlewaardemodel [member]; vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS
40 75 f iv

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposa
lOfInvestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasuredAt
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Cumulatieve winst (verlies) uit de
vervreemding van beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die zijn
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

De cumulatieve winst (verlies) uit de vervreemding van beleggin
gen in eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn
aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het to
taalresultaat. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS
7 11B c

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRe
cognisedInOtherComprehensi
veIncomeArisingFromReclassifica
tionOfFinancialAssetsOutOfFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncomeIntoFairValue
ThroughProfitOrLossMeasure
mentCategory

X duration,
credit

Cumulatieve winst (verlies) voorheen
opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat die voortvloeit
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

De cumulatieve winst (verlies) voorheen opgenomen in de ove
rige onderdelen van het totaalresultaat die voortvloeit uit de her
classificatie van financiële activa van de categorie gewaardeerd
tegen de reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in de overige onderdelen van het totaalresultaat naar de categorie
gewaardeerd tegen de reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in de overige onderdelen van het totaalresultaat; financiële
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies; overige onderdelen van het
totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS
1 82 cb

L 429/93

X duration,
credit
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X duration

Cumulatieve preferente dividenden Het bedrag aan cumulatieve preferente dividenden die nog informatieverschaffing: IAS
niet zijn opgenomen.
1 137 b
die nog niet zijn opgenomen

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedSha
reOfLossesOfAssociates

X instant,
credit

Cumulatief niet-opgenomen
aandeel in de verliezen van
geassocieerde deelnemingen

Het cumulatieve bedrag van het niet-opgenomen aandeel informatieverschaffing: IFRS
in de verliezen van geassocieerde deelnemingen indien de 12 22 c
entiteit haar aandeel in de verliezen niet langer opneemt
bij de toepassing van de vermogensmutatiemethode. [Zie:
geassocieerde deelnemingen [member]; niet-opgenomen
aandeel in de verliezen van geassocieerde deelnemingen]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedSha
reOfLossesOfJointVentures

X instant,
credit

Cumulatief niet-opgenomen
aandeel in de verliezen van joint
ventures

Het cumulatieve bedrag van het niet-opgenomen aandeel informatieverschaffing: IFRS
in de verliezen van joint ventures indien de entiteit haar 12 22 c
aandeel in de verliezen niet langer opneemt bij de toepas
sing van de vermogensmutatiemethode. [Zie: joint ventu
res [member]; niet-opgenomen aandeel in de verliezen
van joint ventures]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedSha
reOfLossesOfJointVenture
sTransitionFromProportiona
teConsolidationToEquityMe
thod

X instant,
credit

Cumulatief niet-opgenomen
aandeel in de verliezen van joint
ventures, overgang van
proportionele consolidatie naar de
vermogensmutatiemethode

Het cumulatieve niet-opgenomen aandeel van de entiteit informatieverschaffing: IFRS
in de verliezen van haar joint ventures waarvoor de over 11 C4
gang van proportionele consolidatie naar de vermogens
mutatiemethode is uitgevoerd. [Zie: joint ventures [mem
ber]; cumulatief niet-opgenomen aandeel in de verliezen
van joint ventures]

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Valutarisico [member]

Dit lid geeft een type markrisico aan dat het risico ver
tegenwoordigt dat de reële waarde of toekomstige kas
stromen van een financieel instrument zullen schommelen
als gevolg van wisselkoerswijzigingen. [Zie: financiële in
strumenten, klasse [member]]

18.12.2020

informatieverschaffing: IFRS
17 124 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 125 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 127 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 128 a ii — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 Definities
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dendsNotRecognised
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Valutaswapcontract [member]

Dit lid geeft een valutaswapcontract aan. [Zie: swapcon gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
tract [member]]

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAn
dOtherCurrentLiabilities

X instant,
credit

Kortlopende te betalen lasten en
andere kortlopende verplichtingen

Het bedrag aan kortlopende te betalen lasten en andere gebruikelijke werkwijze: IAS
kortlopende verplichtingen. [Zie: overlopende posten; an 1 55
dere kortlopende verplichtingen]

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Actuele toegerekende baten

Het bedrag aan actuele toegerekende baten. [Zie: toegere gebruikelijke werkwijze: IAS
kende baten]
1 112 c

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant,
credit

Actuele ontvangen
vooruitbetalingen

Het bedrag aan actuele ontvangen betalingen voor in de gebruikelijke werkwijze: IAS
toekomst te leveren goederen of te verlenen diensten. 1 55
[Zie: ontvangen vooruitbetalingen]

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant,
debit

Actuele vooruitbetalingen aan
leveranciers

Het bedrag aan actuele vooruitbetalingen aan leveranciers gebruikelijke werkwijze: IAS
alvorens goederen of diensten worden ontvangen.
1 112 c

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant,
debit

Actuele agrarische producten

Een classificatie van de actuele voorraad die het bedrag gebruikelijke werkwijze: IAS
aan geoogste producten van de biologische activa van de 2 37
entiteit vertegenwoordigt. [Zie: biologische activa; voor
raden]

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRela
tingToItemsChargedOrCredi
tedDirectlyToEquity

X duration,
debit

Over de verslagperiode
verschuldigde en verrekenbare
belasting en uitgestelde belasting
met betrekking tot bepaalde
posten die direct in het eigen
vermogen worden verwerkt

De samengevoegde over de verslagperiode verschuldigde informatieverschaffing: IAS
en verrekenbare belasting en uitgestelde belasting die be 12 81 a
trekking hebben op bepaalde posten die direct in het
eigen vermogen worden verwerkt, bijvoorbeeld: a) een
aanpassing aan het beginsaldo van ingehouden winsten
die voortvloeien uit een wijziging in de grondslagen
voor financiële verslaggeving die retroactief wordt toege
past of uit de correctie van een fout; en b) bedragen die
voortvloeien uit de eerste opname van de eigen-ver
mogenscomponent van een samengesteld financieel in
strument. [Zie: uitgestelde belasting met betrekking tot
posten die direct in het eigen vermogen worden verwerkt;
ingehouden winsten; financiële instrumenten, klasse
[member]]

L 429/95

member
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Het bedrag aan activa dat de entiteit a) verwacht te rea
liseren of voornemens is te verkopen of te verbruiken, in
de normale exploitatiecyclus van de entiteit; b) voorname
lijk aanhoudt met de bedoeling het te verhandelen; c)
verwacht binnen twaalf maanden na de verslagperiode
te realiseren; of d) classificeert als een geldmiddel of ka
sequivalent (zoals gedefinieerd in IAS 7), tenzij het ge
bruik van het actief voor ruil of voor afwikkeling 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

CurrentAndDeferredTaxRela
tingToItemsChargedOrCredi
tedDirectlyToEquityAbstract

Over de verslagperiode
verschuldigde en verrekenbare
belasting en uitgestelde belasting
met betrekking tot bepaalde
posten die direct in het eigen
vermogen worden verwerkt
[abstract]

ifrs-full

CurrentAssets

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant,
debit

Vlottende activa (verplichtingen)

Het bedrag aan vlottende activa min het bedrag aan kort gebruikelijke werkwijze: IAS
lopende verplichtingen.
1 55

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAs
setsOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleOrAsHeld
ForDistributionToOwners

X instant,
debit

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

Het bedrag aan vlottende activa die geen vaste activa zijn informatieverschaffing:
of groepen activa die worden afgestoten en die zijn ge IAS 1 66
classificeerd als aangehouden voor verkoop of als aange
houden voor uitkering aan eigenaars. [Zie: vlottende ac
tiva; 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 afgestoten en
die zijn geclassificeerd als aangehouden voor uitkering aan
eigenaars]

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsO X instant,
debit
fAcquisitionDate

Op de overnamedatum
opgenomen voorwaardelijke
vlottende activa

Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor vlot gebruikelijke werkwijze: IFRS
tende activa die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. 3 B64 i
[Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Vlottende biologische activa

Het bedrag aan vlottende biologische activa. [Zie: biologi informatieverschaffing:
IAS 1 54 f
sche activa]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMem
ber

member

Vlottende biologische activa
[member]

Dit lid geeft vlottende biologische activa aan. [Zie: bio gebruikelijke werkwijze: IAS
logische activa]
41 50

X instant,
debit

Vlottende activa

NL

ifrs-full

L 429/96
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Kortlopende uitgegeven obligaties
en het kortlopende gedeelte van
langlopende uitgegeven obligaties

Het bedrag aan kortlopende uitgegeven obligaties en het gebruikelijke werkwijze: IAS
kortlopende gedeelte van langlopende uitgegeven obli 1 112 c
gaties. [Zie: uitgegeven obligaties]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowings

X instant,
credit

Kortlopende leningen en het
kortlopende gedeelte van
langlopende leningen

Het bedrag aan kortlopende leningen en het kortlopende gebruikelijke werkwijze: IAS
gedeelte van langlopende leningen. [Zie: leningen]
1 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowingsAbstract

Kortlopende leningen en het
kortlopende gedeelte van
langlopende leningen [abstract]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowingsByTypeAbstract

Kortlopende leningen en het
kortlopende gedeelte van
langlopende leningen, per type
[abstract]

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIs
suedAndCurrentPortionOf
NoncurrentCommercialPaper
sIssued

X instant,
credit

Kortlopend uitgegeven commercial Het bedrag aan kortlopend uitgegeven commercial paper gebruikelijke werkwijze: IAS
paper en het kortlopende gedeelte en het kortlopende gedeelte van langlopende uitgegeven 1 112 c
van langlopend uitgegeven
commercial paper. [Zie: uitgegeven commercial paper]
commercial paper

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant,
debit

Vlottende contractactiva

Het bedrag aan vlottende contractactiva. [Zie: contract informatieverschaffing: IFRS
15 105
activa]

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Kortlopende
contractverplichtingen

Het bedrag aan kortlopende contractverplichtingen. [Zie: informatieverschaffing: IFRS
contractverplichtingen]
15 105

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant,
debit

Actuele ruwe olie

Een classificatie van de actuele voorraad die het bedrag gebruikelijke werkwijze: IAS
aan ongeraffineerde, onbewerkte olie vertegenwoordigt. 2 37
[Zie: voorraden]

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssu
ed

X instant,
credit

Kortlopende uitgegeven
schuldbewijzen

Het bedrag aan kortlopende uitgegeven schuldbewijzen. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: uitgegeven schuldbewijzen]
1 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCusto
mers

X instant,
credit

Kortlopende deposito’s van
klanten

Het bedrag aan kortlopende deposito’s van klanten. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
deposito’s van klanten]
1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAs
sets

X instant,
debit

Vlottende afgeleide financiële
activa

Het bedrag aan vlottende afgeleide financiële activa. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
afgeleide financiële activa]
1 55

L 429/97

X instant,
credit
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X instant,
credit

Kortlopende afgeleide financiële
verplichtingen

Het bedrag aan kortlopende afgeleide financiële verplich gebruikelijke werkwijze: IAS
tingen. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen]
1 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant,
credit

Actuele dividendbetalingen

Het bedrag aan actuele dividendbetalingen. [Zie: dividend gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
betalingen]

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCas
hOutflowsToBePaidToFulfil
ObligationMeasurementInput
Member

member

Actuele schatting van toekomstige Dit lid geeft de actuele schatting aan van toekomstige voorbeeld: IFRS 13 B36 d
kasuitstromen die moeten worden kasuitstromen die moeten worden betaald om een ver
betaald om een verplichting na te plichting na te komen, gebruikt als waarderingsinput.
komen, waarderingsinput
[member]

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Actuele accijnsbelastingschulden

Het bedrag aan actuele accijnsbelastingschulden. [Zie: ac gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78
cijnsbelastingschulden]

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceiva
bles

X instant,
debit

Actuele vorderingen in het kader
van financiële leases

Het bedrag aan actuele vorderingen in het kader van fi gebruikelijke werkwijze: IAS
nanciële leases. [Zie: vorderingen in het kader van finan 1 55
ciële leases]

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Vlottende financiële activa

Het bedrag aan vlottende financiële activa. [Zie: financiële informatieverschaffing: IFRS
activa]
7 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtA
mortisedCost

X instant,
debit

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd informatieverschaffing: IFRS
tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële activa ge 7 8 f
waardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

X instant,
debit

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 informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin 7 8 h
gen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie:
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in de overige onder
delen van het totaalresultaat]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss
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bilities

NL

ifrs-full
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Prefix

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 winst of
verlies

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin 7 8 a
gen in winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies]

18.12.2020

X instant,
debit

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Referenties

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55, informatieverschaffing:
IFRS 7 8 a — vervaldatum
1.1.2021

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [abstract]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss
ClassifiedAsHeldForTrading

X instant,
debit

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden

Het bedrag aan vlottende financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handels
doeleinden aangehouden. [Zie: financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossDe debit
signatedUponInitialRecogniti
on

Vlottende 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 informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin 7 8 a
gen in winst of verlies, die als dusdanig waren aange
wezen bij de eerste opname of later. [Zie: financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies, aangewezen bij de
eerste opname of later]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFair
Value

X instant,
debit

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, verplicht gewaardeerd
tegen reële waarde

Het bedrag aan vlottende financiële activa verplicht ge informatieverschaffing: IFRS
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 7 8 a
veranderingen in winst of verlies in overeenstemming met
IFRS 9. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, verplicht gewaardeerd tegen reële waarde]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
debit
ValueThroughProfitOrLoss
MeasuredAsSuchInAccor
danceWithExemptionForReac
quisitionOfOwnEquityInstru
ments

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, als zodanig gewaardeerd in
overeenstemming met de
vrijstelling voor het opnieuw
verwerven van
eigenvermogensinstrumenten

Het bedrag van vlottende financiële activa gewaardeerd informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin 7 8 a — ingangsdatum
gen in winst of verlies, als zodanig gewaardeerd in over 1.1.2021
eenstemming met de vrijstelling voor het opnieuw ver
werven van eigenvermogensinstrumenten. [Zie: financiële
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies, als zodanig
gewaardeerd in overeenstemming met de vrijstelling voor
de inkoop van eigenvermogensinstrumenten]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss
MeasuredAsSuchInAccor
danceWithExemptionForRe
purchaseOfOwnFinancialLia
bilities

X instant,
debit

Vlottende financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, als zodanig gewaardeerd in
overeenstemming met de
vrijstelling voor het terugkopen
van eigen financiële verplichtingen

Het bedrag van vlottende financiële activa gewaardeerd informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin 7 8 a — ingangsdatum
gen in winst of verlies, als zodanig gewaardeerd in over 1.1.2021
eenstemming met de vrijstelling voor het terugkopen van
eigen financiële verplichtingen. [Zie: financiële activa ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies, als zodanig gewaardeerd
in overeenstemming met de vrijstelling voor het terugko
pen van eigen financiële verplichtingen]

L 429/99

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossAb
stract
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ifrs-full

NL

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Voor verkoop beschikbare
vlottende financiële activa

Het bedrag aan voor verkoop beschikbare vlottende finan informatieverschaffing: IFRS
ciële activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële ac 7 8 d — vervaldatum
tiva; vlottende financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

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 informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin 7 8 h
gen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie:
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in de overige onder
delen van het totaalresultaat]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Kortlopende financiële
verplichtingen

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen. informatieverschaffing: IFRS
[Zie: financiële verplichtingen]
7 25

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesA
tAmortisedCost

X instant,
credit

Kortlopende financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen te informatieverschaffing: IFRS
gen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële verplichtin 7 8 g, informatieverschaffing:
gen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]
IFRS 7 8 f — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss credit

Kortlopende financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen ge informatieverschaffing:
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde IFRS 7 8 e
veranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële verplich
tingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Kortlopende financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [abstract]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

X instant,
credit

Kortlopende financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden

Het bedrag van kortlopende financiële verplichtingen ge informatieverschaffing:
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde IFRS 7 8 e
veranderingen in winst of verlies die aan de definitie van
het begrip “voor handelsdoeleinden aangehouden” vol
doen. [Zie: kortlopende financiële verplichtingen gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitialRe
cognition

X instant,
credit

Kortlopende financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij de eerste
opname of later

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen ge informatieverschaffing:
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde IFRS 7 8 e
veranderingen in winst of verlies, die als dusdanig waren
aangewezen bij de eerste opname of later. [Zie: financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies, aan
gewezen bij de eerste opname of later]

18.12.2020

X instant,
debit
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CurrentFinancialAssetsAvaila
bleforsale

NL

ifrs-full

L 429/100

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Actuele voeding en drank

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan gebruikelijke werkwijze: IAS
voeding en drank vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]
2 37

ifrs-full

CurrentFuel

X instant,
debit

Actuele brandstof

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan gebruikelijke werkwijze: IAS
brandstof vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]
2 37

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Actuele overheidssubsidies

Het bedrag aan actuele overheidssubsidies die in het over gebruikelijke werkwijze: IAS
zicht van de financiële positie zijn opgenomen als uit 1 55
gestelde baten. [Zie: overheid [member]; uitgestelde baten;
overheidssubsidies]

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvest
ments

X instant,
debit

Kortlopende tot einde looptijd
aangehouden beleggingen

Het bedrag aan kortlopende tot einde looptijd aangehou informatieverschaffing: IFRS
den beleggingen. [Zie: tot einde looptijd aangehouden 7 8 b — vervaldatum
1.1.2021
beleggingen]

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant,
credit

Actuele te betalen rente

Het bedrag aan actuele te betalen rente. [Zie: te betalen gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
rente]

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Actuele te ontvangen rente

Het bedrag aan actuele te ontvangen rente. [Zie: te ont gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
vangen rente]

ifrs-full

CurrentInventoriesArising
FromExtractiveActivitiesAb
stract

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSa
le

X instant,
debit

Voor verkoop aangehouden
actuele voorraden

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag ver gebruikelijke werkwijze: IAS
tegenwoordigt van voor verkoop aangehouden voorraden 2 37
in het kader van de normale bedrijfsvoering. [Zie: voor
raden]

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant,
debit

Actuele voorraden in transit

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan gebruikelijke werkwijze: IAS
2 37
voorraden in transit vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant,
debit

Kortlopende beleggingen

Het bedrag aan kortlopende beleggingen.

Actuele voorraden die
voortvloeien uit
winningsactiviteiten [abstract]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55

L 429/101

X instant,
debit
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CurrentFoodAndBeverage

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI
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attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Kortlopende beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag aan kortlopende beleggingen in eigenver informatieverschaffing: IFRS
mogensinstrumenten die door de entiteit zijn aangewezen 7 8 h
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 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]

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Kortlopende leaseverplichtingen

Het bedrag aan kortlopende leaseverplichtingen. [Zie: informatieverschaffing: IFRS
16 47 b
leaseverplichtingen]

ifrs-full

CurrentLiabilities

X instant,
credit

Kortlopende verplichtingen

Het bedrag aan verplichtingen die: a) de entiteit verwacht
in de normale exploitatiecyclus van de entiteit af te wik
kelen; b) de entiteit voornamelijk aanhoudt met de bedoe
ling deze te verhandelen; c) binnen twaalf maanden na de
verslagperiode moeten worden afgewikkeld; of d) de en
titeit geen onvoorwaardelijk recht geeft om de afwikkeling
met ten minste twaalf maanden na de verslagperiode uit
te stellen.

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

Kortlopende verplichtingen
[abstract]

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLi X instant,
abilitiesIncludedInDisposal
credit
GroupsClassifiedAsHeldForSa
le

Kortlopende verplichtingen die
geen verplichtingen zijn die deel
uitmaken van groepen activa die
worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop

Het bedrag aan kortlopende verplichtingen die geen ver informatieverschaffing:
plichtingen zijn die deel uitmaken van groepen activa die IAS 1 69
worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aange
houden voor verkoop. [Zie: kortlopende verplichtingen;
groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclas
sificeerd als aangehouden voor verkoop [member]; ver
plichtingen die deel uitmaken van groepen activa die wor
den afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop]

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Op de overnamedatum
opgenomen kortlopende
verplichtingen

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor kort gebruikelijke werkwijze: IFRS
lopende verplichtingen die zijn overgenomen in een be 3 B64 i
drijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant,
debit

Kortlopende leningen en
vorderingen

Het bedrag aan kortlopende leningen en vorderingen. informatieverschaffing: IFRS
[Zie: leningen en vorderingen]
7 8 c — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAnd
CurrentPortionOfNoncurrent
LoansReceived

X instant,
credit

Kortlopende ontvangen leningen
en langlopende ontvangen
leningen

Het bedrag aan kortlopende ontvangen leningen en het gebruikelijke werkwijze: IAS
kortlopende gedeelte van langlopende ontvangen lenin 1 112 c
gen. [Zie: ontvangen leningen]

informatieverschaffing: IAS
1 69, informatieverschaffing:
IFRS 12 B12 b iii, voorbeeld:
IFRS 12 B10 b

18.12.2020

X instant,
debit
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CurrentInvestmentsInEquity
InstrumentsDesignatedAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

NL

ifrs-full
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Prefix
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CurrentMaterialsAndSupplie X instant,
sToBeConsumedInProduction debit
ProcessOrRenderingServices

Actuele grond- en hulpstoffen die
moeten worden verbruikt in het
kader van het productieproces of
de verrichting van diensten

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan gebruikelijke werkwijze: IAS
grond- en hulpstoffen vertegenwoordigt die moeten wor 2 37
den verbruikt in het kader van het productieproces of de
verrichting van diensten. [Zie: voorraden]

ifrs-full

CurrentMember

member

Actueel [member]

Dit lid geeft een actueel tijdsinterval aan.

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant,
debit

Actueel aardgas

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag van gebruikelijke werkwijze: IAS
een natuurlijk voorkomend koolwaterstofgasmengsel ver 2 37
tegenwoordigt. [Zie: voorraden]

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledge
dAsCollateralForWhichTrans
fereeHasRightByContractOr
CustomToSellOrRepledgeCol
lateral

X instant,
debit

Vlottende activa in natura gebruikt
als zekerheid 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

Het bedrag aan vlottende tot zekerheid strekkende activa
in natura (zoals schuldbewijzen of eigenvermogensinstru
menten) die aan een verkrijger zijn verstrekt, waarvoor de
verkrijger 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.

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenture
sIssuedAndCurrentPortionOf
NoncurrentNotesAndDeben
turesIssued

X instant,
credit

Kortlopende uitgegeven notes en
schuldpapier en het kortlopende
gedeelte van langlopende
uitgegeven notes en schuldpapier

Het bedrag aan kortlopende uitgegeven notes en schuld gebruikelijke werkwijze: IAS
papier en het kortlopende gedeelte van langlopende uit 1 112 c
gegeven notes en schuldpapier. [Zie: uitgegeven notes en
schuldpapier]

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Actuele ertsvoorraden

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan gebruikelijke werkwijze: IAS
ertsvoorraden vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]
2 37

ifrs-full

CurrentPackagingAndStorage
Materials

X instant,
debit

Actueel verpakkings- en
opslagmateriaal

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan gebruikelijke werkwijze: IAS
verpakkings- en opslagmateriaal vertegenwoordigt. [Zie: 2 37
voorraden]

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchase
OfEnergy

X instant,
credit

Kortlopende schulden voor de
aankoop van energie

Het bedrag aan kortlopende schulden voor de aankoop gebruikelijke werkwijze:
van energie. [Zie: schulden voor de aankoop van energie] IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchase
OfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Kortlopende schulden voor de
aankoop van vaste activa

Het bedrag aan kortlopende schulden voor de aankoop gebruikelijke werkwijze:
van vaste activa. [Zie: schulden voor de aankoop van IAS 1 78
vaste activa]

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

voorbeeld: IFRS 7 IG20D,
voorbeeld: IFRS 7 35N,
gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 37 — vervaldatum
1.1.2021
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informatieverschaffing: IFRS
9 3.2.23 a,
informatieverschaffing: IAS
39 37 a — vervaldatum
1.1.2021

L 429/103

Elementnaam/rol URI
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Label
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X instant,
debit

Actuele aardolie- en
petrochemische producten

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan gebruikelijke werkwijze: IAS
producten afgeleid van ruwe olie en aardgas vertegen 2 37
woordigt. [Zie: actuele ruwe olie; actueel aardgas]

CurrentPortionOfLongterm
Borrowings

X instant,
credit

Kortlopend gedeelte van
langlopende leningen

Het kortlopend gedeelte van langlopende leningen. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
leningen]
1 55

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant,
debit

Actuele vooruitbetaalde lasten

Het bedrag opgenomen als een vlottend actief voor uit gebruikelijke werkwijze: IAS
gaven die zijn gemaakt voorafgaand aan de periode 1 112 c
waarin het economisch voordeel wordt gerealiseerd.

ifrs-full

CurrentPrepayments

X instant,
debit

Actuele vooruitbetalingen

Het bedrag aan actuele vooruitbetalingen. [Zie: vooruitbe voorbeeld: IAS 1 78 b
talingen]

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncome

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndO
therCurrentAssets

X instant,
debit

Actuele vooruitbetalingen en
andere vlottende activa

Het bedrag aan actuele vooruitbetalingen en andere vlot gebruikelijke werkwijze: IAS
tende activa. [Zie: andere vlottende activa; actuele voor 1 55
uitbetalingen]

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Vlottende programmeringsactiva

Het bedrag aan vlottende programmeringsactiva. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
programmeringsactiva]

ifrs-full

CurrentProvisions

X instant,
credit

Vlottende voorzieningen

Het bedrag aan vlottende voorzieningen. [Zie: voorzienin informatieverschaffing:
IAS 1 54 l
gen]

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetro
chemicalProducts

ifrs-full

Actuele vooruitbetalingen
[abstract]
X instant,
debit

Actuele vooruitbetalingen en
toegerekende baten

Het bedrag aan actuele vooruitbetalingen en actuele toe gebruikelijke werkwijze: IAS
gerekende baten. [Zie: vooruitbetalingen; toegerekende ba 1 112 c
ten]

Publicatieblad van de Europese Unie

Het bedrag aan kortlopende schulden uit hoofde van so gebruikelijke werkwijze:
ciale zekerheid en belastingen die geen winstbelastingen IAS 1 78
zijn. [Zie: schulden uit hoofde van sociale zekerheid en
belastingen die geen winstbelastingen zijn]

CurrentPayablesOnSocialSecu X instant,
rityAndTaxesOtherThanInco credit
meTax

NL

Kortlopende schulden uit hoofde
van sociale zekerheid en
belastingen die geen
winstbelastingen zijn

ifrs-full

L 429/104

Prefix

Actuele vooruitbetalingen en
toegerekende baten [abstract]

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label
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CurrentProvisionsAbstract

Vlottende voorzieningen [abstract]

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmploy
eeBenefits

X instant,
credit

Vlottende voorzieningen voor
personeelsbeloningen

Het bedrag aan vlottende voorzieningen voor personeels informatieverschaffing:
beloningen. [Zie: voorzieningen voor personeelsbelonin IAS 1 78 d
gen]

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCur
rentProductionSupplies

X instant,
debit

Actuele grondstoffen en actuele
productievoorraden

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag van gebruikelijke werkwijze: IAS
actuele grondstoffen en actuele productievoorraden ver 2 37
tegenwoordigt. [Zie: actuele productievoorraden; actuele
grondstoffen]

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCur
rentProductionSuppliesAb
stract

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X instant,
debit

Kortlopende vorderingen op
geassocieerde deelnemingen

Het bedrag aan kortlopende vorderingen op geassocieerde gebruikelijke werkwijze:
deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [mem IAS 1 78 b
ber]]

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFrom
JointVentures

X instant,
debit

Kortlopende vorderingen op joint
ventures

Het bedrag aan kortlopende vorderingen op joint ventu gebruikelijke werkwijze:
res. [Zie: joint ventures [member]]
IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentReceivablesFromCon
tractsWithCustomers

X instant,
debit

Kortlopende vorderingen uit
hoofde van contracten met
klanten

Het bedrag aan kortlopende vorderingen uit hoofde van informatieverschaffing: IFRS
contracten met klanten. [Zie: vorderingen uit hoofde van 15 105
contracten met klanten]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromRen
talOfProperties

X instant,
debit

Kortlopende vorderingen uit
hoofde van de verhuur van
eigendommen

Het bedrag aan kortlopende vorderingen uit hoofde van gebruikelijke werkwijze:
de verhuur van eigendommen. [Zie: vorderingen uit IAS 1 78 b
hoofde van de verhuur van eigendommen]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSale
OfProperties

X instant,
debit

Kortlopende vorderingen uit
hoofde van de verkoop van
eigendommen

Het bedrag aan kortlopende vorderingen uit hoofde van gebruikelijke werkwijze:
de verkoop van eigendommen. [Zie: vorderingen uit IAS 1 78 b
hoofde van de verkoop van eigendommen]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromTaxe
sOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Kortlopende vorderingen uit
hoofde van belastingen die geen
winstbelastingen zijn

Het bedrag aan kortlopende vorderingen uit hoofde van gebruikelijke werkwijze:
belastingen die geen winstbelastingen zijn. [Zie: vorderin IAS 1 78 b
gen uit hoofde van belastingen die geen winstbelastingen
zijn]

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDefi
nedBenefitPlan

X instant,
debit

Vlottend nettoactief uit hoofde van Het bedrag van het vlottend nettoactief uit hoofde van gebruikelijke werkwijze: IAS
toegezegde pensioenrechten
toegezegde pensioenrechten. [Zie: nettoactief uit hoofde 1 55
van toegezegde pensioenrechten]

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilities
DefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Kortlopende nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Actuele grondstoffen en actuele
productievoorraden [abstract]
Publicatieblad van de Europese Unie
L 429/105

Het bedrag van de kortlopende nettoverplichting uit gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van toegezegde pensioenrechten. [Zie: nettover 1 55
plichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten]

X instant,
credit

Actuele terugbetalingsvoorziening

Het bedrag van de actuele terugbetalingsvoorziening. [Zie: voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
4 Terugbetalingsbeleid,
terugbetalingsvoorziening]
voorbeeld: IAS 37 87

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X instant,
debit

Vlottende aan restricties
onderhevige geldmiddelen en
kasequivalenten

Het bedrag aan vlottende aan restricties onderhevige geld gebruikelijke werkwijze: IAS
middelen en kasequivalenten. [Zie: aan restricties onder 1 55
hevige geldmiddelen en kasequivalenten]

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Actuele ingehouden betalingen

Het bedrag aan actuele ingehouden betalingen. [Zie: inge gebruikelijke werkwijze:
houden betalingen]
IAS 1 78

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansRe
ceivedAndCurrentPortionOf
NoncurrentSecuredBankLo
ansReceived

X instant,
credit

Kortlopende gewaarborgde
ontvangen bankleningen en het
kortlopende gedeelte van
langlopende gewaarborgde
ontvangen bankleningen

Het bedrag aan kortlopende gewaarborgde ontvangen gebruikelijke werkwijze: IAS
bankleningen en het kortlopende gedeelte van lang 1 112 c
lopende ontvangen bankleningen. [Zie: gewaarborgde ont
vangen bankleningen]

ifrs-full

CurrentServiceCostNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Aan het dienstjaar toegerekende
pensioenkosten, nettoverplichting
(actief) uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De stijging (daling) van de nettoverplichting (actief) uit informatieverschaffing: IAS
hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit 19 141 a
uit het dienstverband van de werknemer in de lopende
periode. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten (actief)]

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant,
debit

Actuele belastingvorderingen

De overschrijding van het bedrag betaald voor verschul informatieverschaffing:
digde en verrekenbare belasting over de verslagperiode en IAS 1 54 n
voorgaande perioden dat voor deze perioden is verschul
digd. Over de verslagperiode verschuldigde en verreken
bare belasting is het bedrag van verschuldigde (terug te
vorderen) winstbelastingen met betrekking tot de fiscale
winst (het fiscaal verlies) over een periode.

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant,
debit

Actuele belastingvorderingen,
actueel

Het actuele bedrag aan actuele belastingvorderingen. [Zie: informatieverschaffing:
actuele belastingvorderingen]
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant,
debit

Actuele belastingvorderingen, niet- Het niet-actuele bedrag aan actuele belastingvorderingen. informatieverschaffing:
actueel
[Zie: actuele belastingvorderingen]
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Over de verslagperiode
verschuldigde belastinglasten
(verrekenbare belastingbaten)

Het bedrag aan verschuldigde (terug te vorderen) winst voorbeeld: IAS 12 80 a
belastingen met betrekking tot de fiscale winst (het fiscaal
verlies) over een periode.

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome
AndAdjustmentsForCurrent
TaxOfPriorPeriods

X duration,
debit

Over de verslagperiode
verschuldigde belastinglasten
(verrekenbare belastingbaten) en
aanpassingen voor verschuldigde
en verrekenbare belasting van
voorgaande perioden

Het bedrag aan over de verslagperiode verschuldigde be gebruikelijke werkwijze: IAS
lastinglasten (verrekenbare belastingbaten) en aanpassin 12 80
gen voor uitgestelde belastingen van voorgaande perioden.
[Zie: over de verslagperiode verschuldigde belastinglasten
(verrekenbare belastingbaten); aanpassingen voor over de
verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen
van voorgaande perioden]

Referenties
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CurrentRefundsProvision
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CurrentTaxExpenseIncome
AndAdjustmentsForCurrent
TaxOfPriorPeriodsAbstract

Over de verslagperiode
verschuldigde belastinglasten
(verrekenbare belastingbaten) en
aanpassingen voor uitgestelde
belastingen van voorgaande
perioden [abstract]

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant,
credit

Actuele belastingverplichtingen

Het bedrag van de verschuldigde nog niet betaalde belas informatieverschaffing:
ting voor huidige en voorgaande perioden. Over de ver IAS 1 54 n
slagperiode verschuldigde en verrekenbare belasting is het
bedrag van verschuldigde (terug te vorderen) winstbelas
tingen met betrekking tot de fiscale winst (het fiscaal ver
lies) over een periode.

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant,
credit

Actuele belastingverplichtingen,
actueel

Het actuele bedrag aan actuele belastingverplichtingen. informatieverschaffing:
[Zie: actuele belastingverplichtingen]
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncur
rent

X instant,
credit

Actuele belastingverplichtingen,
niet-actueel

Het niet-actuele bedrag aan actuele belastingverplichtin informatieverschaffing:
gen. [Zie: actuele belastingverplichtingen]
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItem
sChargedOrCreditedDirectly
ToEquity

X duration,
debit

Over de verslagperiode
verschuldigde en verrekenbare
belasting met betrekking tot
posten die direct in het eigen
vermogen worden verwerkt

Het bedrag aan over de verslagperiode verschuldigde en informatieverschaffing: IAS
verrekenbare belastingen die betrekking hebben op be 12 81 a
paalde posten die direct in het eigen vermogen worden
verwerkt, bijvoorbeeld: a) een aanpassing aan het begin
saldo 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 op
name van de eigen-vermogenscomponent van een samen
gesteld financieel instrument. [Zie: ingehouden winsten;
financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

CurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Kortlopende handelsvorderingen

Het bedrag aan kortlopende handelsvorderingen. [Zie: voorbeeld: IAS 1 78 b,
voorbeeld: IAS 1 68
handelsvorderingen]

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoans
ReceivedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentUnsecured
BankLoansReceived

X instant,
credit

Kortlopende niet-gewaarborgde
ontvangen bankleningen en het
kortlopende gedeelte van
langlopende niet-gewaarborgde
ontvangen bankleningen

Het bedrag aan kortlopende niet-gewaarborgde ontvangen gebruikelijke werkwijze: IAS
bankleningen en het kortlopende gedeelte van lang 1 112 c
lopende niet-gewaarborgde ontvangen bankleningen. [Zie:
niet-gewaarborgde ontvangen bankleningen]

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayab
les

X instant,
credit

Actuele btw-schulden

Het bedrag aan actuele btw-schulden. [Zie: btw-schulden] gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78
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X instant,
debit

Actuele btw-vorderingen

Het bedrag aan actuele btw-vorderingen. [Zie: btw-vorde gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78 b
ringen]

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsMember

member

Klantgerelateerde immateriële
activa [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
activa met betrekking tot klanten vertegenwoordigen. 38 119
Deze activa kunnen klantenlijsten, order- of productieach
terstand, klantencontracten en gerelateerde klantenrelaties
alsook niet-contractuele klantenrelaties bevatten.

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsRecognisedAsOfAcquisiti
onDate

X instant,
debit

Op de overnamedatum
opgenomen klantgerelateerde
immateriële activa

Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor gebruikelijke werkwijze: IFRS
klantgerelateerde immateriële activa die zijn verworven 3 B64 i
in een bedrijfscombinatie. [Zie: klantgerelateerde immate
riële activa [member]; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlans
ToApplyNewIFRSInitially

yyyy-mm-dd

Datum waarop de entiteit
voornemens is een nieuwe IFRS
voor het eerst toe te passen

De datum waarop de entiteit voornemens is om een voorbeeld: IAS 8 31 d
nieuwe IFRS die is uitgegeven maar nog niet in werking
is, voor het eerst toe te passen.

ifrs-full

DateByWhichApplicationOf
NewIFRSIsRequired

yyyy-mm-dd

De datum waartegen de entiteit is vereist om een nieuwe voorbeeld: IAS 8 31 c
Datum waartegen de toepassing
van een nieuwe IFRS wordt vereist IFRS die is uitgegeven maar nog niet in werking is, voor
het eerst toe te passen.

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Gedateerde achtergestelde
verplichtingen

Het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen gebruikelijke werkwijze: IAS
die een specifieke terugbetalingsdatum hebben. [Zie: ach 1 112 c
tergestelde verplichtingen]

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mm-dd

Overnamedatum

De datum waarop de overnemende partij zeggenschap informatieverschaffing: IFRS
verkrijgt over de overgenomen partij in een bedrijfscom 3 B64 b
binatie.

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssue
OfFinancialStatements2013

yyyy-mm-dd

Datum van goedkeuring voor
publicatie van jaarrekening

De datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor informatieverschaffing: IAS
publicatie.
10 17

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeri
od2013

yyyy-mm-dd

Einddatum van de verslagperiode

De datum van het einde van de verslagperiode.

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPerio
dOfFinancialStatementsOfAs
sociate

yyyy-mm-dd

Einddatum van de verslagperiode
van de jaarrekening van
geassocieerde deelneming

De datum van het einde van de verslagperiode van de informatieverschaffing: IFRS
jaarrekening van een geassocieerde deelneming.
12 22 b i

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPerio
dOfFinancialStatementsOf
JointVenture2013

yyyy-mm-dd

Einddatum van de verslagperiode
van de jaarrekening van een joint
venture

De datum van het einde van de verslagperiode van de informatieverschaffing: IFRS
12 22 b i
jaarrekening van een joint venture.
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yyyy-mm-dd

Einddatum van de verslagperiode
van de jaarrekening van een
dochteronderneming

De datum van het einde van de verslagperiode van de informatieverschaffing: IFRS
12 11 a
jaarrekening van een dochteronderneming.

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebased
PaymentArrangement

text

Toekenningsdatum van op
aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

De datum waarop op aandelen gebaseerde betalingsover voorbeeld: IFRS 2 IG23,
eenkomsten worden toegekend. [Zie: op aandelen geba voorbeeld: IFRS 2 45 a
seerde betalingsovereenkomsten [member]]

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFi
yyyy-mm-dd
nancialAssetsDueToChangeIn
BusinessModel

Datum van herclassificatie van
De datum van de herclassificatie van financiële activa als informatieverschaffing: IFRS
financiële activa als gevolg van een gevolg van een wijziging in het bedrijfsmodel van de 7 12B a
wijziging in bedrijfsmodel
entiteit voor het beheer van financiële activa. [Zie: finan
ciële activa]

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActi
vitiesOccurredThatPermitte
dInsurerToReassessWhethe
rItsActivitiesArePredominant
lyConnectedWithInsurance

yyyy-mm-dd

Datum waarop zich een wijziging
in de activiteiten heeft voorgedaan
die de verzekeraar in staat stelde
opnieuw te beoordelen of zijn
activiteiten voornamelijk verband
houden met verzekering

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActi
vitiesOccurredThatResultedI
nInsurerNoLongerQualifying
ToApplyTemporaryExempti
onFromIFRS9

yyyy-mm-dd

Datum waarop zich een wijziging De datum waarop zich een wijziging in de activiteiten informatieverschaffing: IFRS
in de activiteiten heeft voorgedaan heeft voorgedaan waardoor de verzekeraar niet langer in 4 39D b — vervaldatum
waardoor de verzekeraar niet
aanmerking komt voor de tijdelijk vrijstelling van IFRS 9. 1.1.2021
langer in aanmerking komt voor
tijdelijk vrijstelling van IFRS 9

ifrs-full

DebtInstrumentsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Schuldbewijzen, bedrag toegekend
aan reële waarde van
fondsbeleggingen

Het bedrag dat instrumenten die schuld (in plaats van voorbeeld: IAS 19 142 c
eigen vermogen) vertegenwoordigen, bijdragen aan de re
ële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toege
zegdpensioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaar
deerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen
[member]]

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Aangehouden schuldbewijzen

Het bedrag aan door de entiteit aangehouden instrumen gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
ten die de schuldenlast vertegenwoordigen.

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedThatA
reIncludedInInsurersRegulato
ryCapital

De datum waarop zich een wijziging in de activiteiten informatieverschaffing: IFRS
heeft voorgedaan die de verzekeraar in staat stelde op 4 39C c ii — vervaldatum
nieuw te beoordelen of zijn activiteiten voornamelijk ver 1.1.2021
band houden met verzekering

Publicatieblad van de Europese Unie
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dOfFinancialStatementsOf
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ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Aangehouden schuldbewijzen
[abstract]
Uitgegeven schuldbewijzen die in
het toetsingsvermogen van de
verzekeraar zijn opgenomen.

Het bedrag van uitgegeven schuldbewijzen die in het toet voorbeeld: IFRS 4 20E c —
vervaldatum 1.1.2021
singsvermogen van de verzekeraar zijn opgenomen.
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Uitgegeven schuldbewijzen

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven instrumenten gebruikelijke werkwijze: IAS
die de schuldenlast vertegenwoordigen.
1 55

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

member

Obligaties [member]

Dit lid geeft instrumenten aan die door de entiteit worden voorbeeld: IFRS 13 IE60,
aangehouden en die de schuldenlast vertegenwoordigen. voorbeeld: IFRS 13 94

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiolo
gicalAssets

X duration,
credit

Daling door oogst, biologische
activa

De daling van biologische activa als gevolg van het los informatieverschaffing: IAS
maken van producten van de activa of het beëindigen van 41 50 d
de levensprocessen van de activa. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

DecreaseIncrease
ThroughTaxOnSharebased
PaymentTransactions

X duration,
debit

Daling (stijging) door belasting op De daling (stijging) van eigen vermogen die voortvloeit uit gebruikelijke werkwijze: IAS
op aandelen gebaseerde
belasting op transacties waarbij de entiteit: a) goederen of 1 106 d
betalingstransacties, eigen
diensten ontvangt van de leverancier van die goederen of
vermogen
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 aan
delen gebaseerde betalingsovereenkomst wanneer een an
dere entiteit van de groep die goederen of diensten ont
vangt. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereenkom
sten [member]]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsAssets

X duration,
credit

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, activa

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waarde van activa als gevolg van een verandering van 13 93 h ii
meerdere niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling
van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellin
gen.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsEntitysOw
nEquityInstruments

X duration,
debit

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit 13 93 h ii
als gevolg van een verandering van meerdere niet-waar
neembare inputs ter weerspiegeling van redelijkerwijs mo
gelijke alternatieve veronderstellingen.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsLiabilities

X duration,
debit

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, verplichtingen

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waarde van verplichtingen als gevolg van een verandering 13 93 h ii
van meerdere niet-waarneembare inputs ter weerspiege
ling van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstel
lingen.

18.12.2020
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credit
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Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
activa

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van activa, opgenomen in de overige onderdelen 13 93 h ii
van het totaalresultaat na belastingen, als gevolg van een
verandering van meerdere niet-waarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alternatieve
veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInOtherComprehensiveInco
meAfterTaxEntitysOwnEquity
Instruments

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit, 13 93 h ii
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat na belastingen, als gevolg van een verandering van
meerdere niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling
van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellin
gen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInOtherComprehensiveInco
meAfterTaxLiabilities

X duration

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
verplichtingen

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van verplichtingen, opgenomen in de overige on 13 93 h ii
derdelen van het totaalresultaat na belastingen, als gevolg
van een verandering van meerdere niet-waarneembare in
puts ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alter
natieve veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxAssets

X duration

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
activa

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van activa, opgenomen in de overige onderdelen 13 93 h ii
van het totaalresultaat vóór belastingen, als gevolg van
een verandering van meerdere niet-waarneembare inputs
ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alternatieve
veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]
L 429/111

X duration
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ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit, 13 93 h ii
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat vóór belastingen, als gevolg van een verandering van
meerdere niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling
van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellin
gen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxLiabilities

X duration

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
verplichtingen

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van verplichtingen, opgenomen in de overige on 13 93 h ii
derdelen van het totaalresultaat vóór belastingen, als ge
volg van een verandering van meerdere niet-waarneem
bare inputs ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke
alternatieve veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-las
ten)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInProfitOrLossAfterTaxAs
sets

X duration

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, na belastingen,
activa

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van activa, opgenomen in winst of verlies na 13 93 h ii
belastingen, als gevolg van een verandering van meerdere
niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van redelij
kerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen. [Zie: be
lastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInProfitOrLossAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, na belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit, 13 93 h ii
opgenomen in winst of verlies na belastingen, als gevolg
van een verandering van meerdere niet-waarneembare in
puts ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alter
natieve veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]
18.12.2020
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ifrs-full

L 429/112

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, na belastingen,
verplichtingen

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van verplichtingen, opgenomen in winst of verlies 13 93 h ii
na belastingen, als gevolg van een verandering van meer
dere niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van re
delijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen. [Zie:
belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInProfitOrLossBeforeTaxAs
sets

X duration

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, vóór belastingen,
activa

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van activa, opgenomen in winst of verlies vóór 13 93 h ii
belastingen, als gevolg van een verandering van meerdere
niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van redelij
kerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen. [Zie: be
lastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInProfitOrLossBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, vóór belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit, 13 93 h ii
opgenomen in winst of verlies vóór belastingen, als ge
volg van een verandering van meerdere niet-waarneem
bare inputs ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke
alternatieve veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-las
ten)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInProfitOrLossBeforeTaxLia
bilities

Daling van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, vóór belastingen,
verplichtingen

Het bedrag van de daling van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van verplichtingen, opgenomen in winst of verlies 13 93 h ii
vóór belastingen, als gevolg van een verandering van
meerdere niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling
van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellin
gen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

X duration

L 429/113

X duration
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mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
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ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Daling door saldi gerealiseerd in
de verslagperiode, uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering

De daling van uitgestelde debetrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 33 a ii
prijsregulering die voortvloeit uit saldi gerealiseerd in de
verslagperiode. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in ver
band met prijsregulering]

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRe
versedInCurrentPeriodRegula
toryDeferralAccountCreditBa
lances

X duration,
debit

Daling door saldi teruggenomen in
de verslagperiode, uitgestelde
creditrekeningen in verband met
prijsregulering

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]

ifrs-full

DecreaseThroughBenefitsPai
dReimbursementRightsAtFair
Value

X duration,
credit

Daling door betaalde uitkeringen,
restitutierechten, gewaardeerd
tegen reële waarde

De daling van de reële waarde van restitutierechten die informatieverschaffing: IAS
voortvloeit uit betaalde uitkeringen. [Zie: gewaardeerd te 19 141 g
gen reële waarde [member]; restitutierechten, gewaardeerd
tegen reële waarde]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleBiologicalAssets

X duration,
credit

Daling door geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop,
biologische activa

De daling van biologische activa door classificatie als aan informatieverschaffing: IAS
gehouden voor verkoop of opname in een groep activa 41 50 c
die wordt afgestoten en die is geclassificeerd als aange
houden voor verkoop. [Zie: groepen activa die worden
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop [member]; biologische activa]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleGoodwill

X duration,
credit

Daling door geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop,
goodwill

De daling van goodwill als gevolg van classificatie als informatieverschaffing: IFRS
aangehouden voor verkoop. [Zie: goodwill; groepen activa 3 B67 d iv
die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aange
houden voor verkoop [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Daling door geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop,
immateriële activa en goodwill

De daling van immateriële activa en goodwill voortvloei gebruikelijke werkwijze: IAS
end uit classificatie als aangehouden voor verkoop of op 38 118 e ii
name in een groep activa die wordt afgestoten en die is
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. [Zie: groe
pen activa die worden afgestoten en die zijn geclassifi
ceerd als aangehouden voor verkoop [member]; immate
riële activa en goodwill]

18.12.2020
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credit
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Daling door geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop,
andere immateriële activa dan
goodwill

De daling van andere immateriële activa dan goodwill informatieverschaffing: IAS
voortvloeiend uit classificatie als aangehouden voor ver 38 118 e ii
koop of opname in een 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 verkoop [member];
andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs X duration,
HeldForSaleInvestmentProper credit
ty

Daling door geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop,
vastgoedbeleggingen

De daling van vastgoedbeleggingen door classificatie als
aangehouden voor verkoop of opname in een groep ac
tiva die wordt afgestoten en die is geclassificeerd als aan
gehouden voor verkoop. [Zie: groepen activa die worden
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop [member]; materiële vaste activa; vastgoedbeleg
gingen; groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSalePropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
credit

Daling door geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop,
materiële vaste activa

De daling van materiële vaste activa door classificatie als informatieverschaffing: IAS
aangehouden voor verkoop of opname in een groep ac 16 73 e ii
tiva die wordt afgestoten en die is geclassificeerd als aan
gehouden voor verkoop. [Zie: groepen activa die worden
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop [member]; materiële vaste activa; groepen activa
die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aange
houden voor verkoop [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughDerecogniti
onExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

X duration,
debit

Daling door niet langer opnemen,
blootstelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiëlegarantiecontracten

De daling van blootstelling aan kredietrisico bij leningtoe voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
zeggingen en financiële-garantiecontracten voortvloeiend voorbeeld: IFRS 7 35I c,
uit het niet langer opnemen. [Zie: blootstelling aan kre voorbeeld: IFRS 7 35H
dietrisico bij leningtoezeggingen en financiële-garantiecon
tracten]

ifrs-full

DecreaseThroughDerecogniti
onFinancialAssets

X duration,
credit

Daling door het niet langer
opnemen, financiële activa

De daling van financiële activa voortvloeiend uit het niet voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
langer opnemen. [Zie: financiële activa]
voorbeeld: IFRS 7 35I c,
voorbeeld: IFRS 7 35H

informatieverschaffing: IAS
40 76 c,
informatieverschaffing: IAS
40 79 d iii

L 429/115
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Daling door vervreemdingen,
uitgestelde creditrekeningen in
verband met prijsregulering

De daling van uitgestelde creditrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
prijsregulering voortvloeiend uit vervreemdingen. [Zie: uit
gestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRe
gulatoryDeferralAccountDe
bitBalances

X duration,
credit

Daling door vervreemdingen,
uitgestelde debetrekeningen in
verband met prijsregulering

De daling van uitgestelde debetrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
prijsregulering voortvloeiend uit vervreemdingen. [Zie: uit
gestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

DecreaseThroughImpairment
ContractAssets

X duration,
credit

Daling door bijzondere
waardevermindering,
contractactiva

De daling van contractactiva voortvloeiend uit bijzondere voorbeeld: IFRS 15 118 c
waardevermindering. [Zie: contractactiva; bijzonderewaar
deverminderingsverlies]

ifrs-full

DecreaseThroughImpair
mentsRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X duration,
credit

Daling door bijzondere
waardeverminderingen, uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering

De daling van uitgestelde debetrekeningen in verband met voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
prijsregulering voortvloeiend uit bijzondere waardever
minderingen. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies;
uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregule
ring]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
credit

Daling door verlies van
zeggenschap over een
dochteronderneming, immateriële
activa en goodwill

De daling van immateriële activa en goodwill voortvloei gebruikelijke werkwijze: IAS
end uit het verlies van zeggenschap over een dochter 38 118 e
onderneming. [Zie: immateriële activa en goodwill]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Daling door verlies van
zeggenschap over een
dochteronderneming, andere
immateriële activa dan goodwill

De daling van andere immateriële activa dan goodwill, gebruikelijke werkwijze: IAS
voortvloeiend uit het verlies van zeggenschap over een 38 118 e
dochteronderneming. [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryOtherProvisi
ons

X duration,
debit

Daling door verlies van
zeggenschap over een
dochteronderneming, andere
voorzieningen

De daling van andere voorzieningen voortvloeiend uit het gebruikelijke werkwijze: IAS
verlies van zeggenschap over een dochteronderneming. 37 84
[Zie: andere voorzieningen]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Daling door verlies van
zeggenschap over een
dochteronderneming, materiële
vaste activa

De daling van materiële vaste activa voortvloeiend uit het gebruikelijke werkwijze: IAS
verlies van zeggenschap over een dochteronderneming. 16 73 e
[Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

DecreaseThroughPerforman
ceObligationBeingSatisfied
ContractLiabilities

X duration,
debit

Daling door vervulling van
prestatieverplichting,
contractverplichtingen

De daling van contractverplichtingen voortvloeiend uit de voorbeeld: IFRS 15 118 e
vervulling van de prestatieverplichting. [Zie: contractver
plichtingen; prestatieverplichtingen [member]]

18.12.2020

X duration,
debit
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Elementnaam/rol URI
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Referenties

De daling van contractactiva voortvloeiend uit het recht voorbeeld: IFRS 15 118 d
op vergoeding dat onvoorwaardelijk wordt. [Zie: contract
activa]

ifrs-full

DecreaseThroughTransferTo X duration,
LiabilitiesIncludedInDisposal debit
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leOtherProvisions

Daling door overdracht naar
verplichtingen die deel uitmaken
van groepen activa die worden
afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop, andere
voorzieningen

De daling van andere voorzieningen voortvloeiend uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
overdracht van die voorzieningen naar verplichtingen die 37 84
deel uitmaken 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]]

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFi
nancialAssets

X duration,
credit

Daling door afschrijving, financiële De daling van financiële activa voortvloeiend uit afschrij voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
activa
ving. [Zie: financiële activa]
voorbeeld: IFRS 7 35I c,
voorbeeld: IFRS 7 35H

ifrs-full

DeductibleTemporaryDiffe
rencesForWhichNoDeferred
TaxAssetIsRecognised

X instant

Verrekenbaar tijdelijk verschil
waarvoor geen uitgestelde
belastingvordering is opgenomen

Het bedrag aan verrekenbare tijdelijke verschillen waar informatieverschaffing: IAS
voor geen uitgestelde belastingvordering is opgenomen 12 81 e
in het overzicht van de financiële positie. [Zie: tijdelijke
verschillen [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestments
ForWhichDeemedCostIsFair
Value

X instant,
debit

Samengevoegde veronderstelde
kostprijs van investeringen
waarvoor de veronderstelde
kostprijs de reële waarde is

Het bedrag van de samengevoegde veronderstelde kost informatieverschaffing: IFRS
prijs van investeringen in dochterondernemingen, joint 1 31 b
ventures of geassocieerde deelnemingen waarvoor de ver
onderstelde kostprijs de reële waarde is in de eerste IFRSjaarrekening van de entiteit. [Zie: geassocieerde deel
nemingen [member]; joint ventures [member]; dochter
ondernemingen [member]; investeringen in dochteronder
nemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen;
IFRS [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestments
ForWhichDeemedCostIsPrevi
ousGAAPCarryingAmount

X instant,
debit

Samengevoegde veronderstelde
kostprijs van investeringen
waarvoor de veronderstelde
kostprijs de boekwaarde
overeenkomstig de voorheen
toegepaste GAAP is

Het bedrag van de samengevoegde veronderstelde kost informatieverschaffing: IFRS
prijs van investeringen in dochterondernemingen, joint 1 31 a
ventures of geassocieerde deelnemingen waarvoor de ver
onderstelde kostprijs de boekwaarde overeenkomstig de
voorheen toegepaste GAAP is in de eerste IFRS-jaarreke
ning van de entiteit. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]; boekwaarde [member]; joint ventures [mem
ber]; voorheen toegepaste GAAP [member]; dochteronder
nemingen [member]; investeringen in dochteronder
nemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen;
IFRS [member]]
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Standaarddatum voor jaarrekening Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Opstel informatieverschaffing: IAS
[member]
lingsdatum” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
8 28 f i,
informatieverschaffing: IAS 8
29 c i, informatieverschaffing:
IAS
8 49 b i

ifrs-full

DeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContracts

X instant,
debit

Uitgestelde acquisitiekosten die
voortvloeien uit
verzekeringscontracten

Het bedrag aan kosten die een verzekeraar maakt om een
nieuw verzekeringscontract te verkopen, af te sluiten en in
werking te stellen waarvan de opname als een last is uit
gesteld. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

DeferredIncome

X instant,
credit

Uitgestelde baten

Het bedrag van een verplichting die baten vertegenwoor gebruikelijke werkwijze:
digt die zijn ontvangen maar nog niet verdiend. [Zie: IAS 1 78
opbrengsten]

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAs
Current

X instant,
credit

Uitgestelde baten die zijn
geclassificeerd als kortlopend

Het bedrag aan uitgestelde baten die zijn geclassificeerd gebruikelijke werkwijze:
als kortlopend. [Zie: uitgestelde baten]
IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedA
sNoncurrent

X instant,
credit

Uitgestelde baten die zijn
geclassificeerd als langlopend

Het bedrag aan uitgestelde baten die zijn geclassificeerd gebruikelijke werkwijze:
als langlopend. [Zie: uitgestelde baten]
IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Op de overnamedatum
opgenomen uitgestelde baten

Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor uit gebruikelijke werkwijze: IFRS
gestelde baten die zijn overgenomen in een bedrijfscom 3 B64 i
binatie. [Zie: uitgestelde baten; bedrijfscombinaties [mem
ber]]

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociated
WithRegulatoryDeferralAc
countBalances

X instant,
debit

Uitgestelde belastingvordering die
is gekoppeld aan uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering

Het bedrag van de uitgestelde belastingvordering die is
gekoppeld aan uitgestelde rekeningen in verband met
prijsregulering. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; uit
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering [mem
ber]]

informatieverschaffing: IFRS
4 37 e — vervaldatum
1.1.2021, voorbeeld:
IFRS 4 IG39 a —
vervaIdatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS
4 IG23 a — vervaIdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
4 37 b — vervaldatum
1.1.2021

informatieverschaffing: IFRS
14 24,
informatieverschaffing: IFRS
14 B11 b

18.12.2020

member

Publicatieblad van de Europese Unie

DefaultFinancialStatements
DateMember

NL

ifrs-full

L 429/118

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X instant,
debit

Label

Uitgestelde belastingvorderingen

Referenties

De bedragen aan in toekomstige perioden terug te vorde
ren winstbelastingen met betrekking tot: a) verrekenbare
tijdelijke verschillen; b) overdracht van ongebruikte fiscale
verliezen; en c) overdracht van ongebruikte fiscaal ver
rekenbare tegoeden. [Zie: tijdelijke verschillen [member];
ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden [member]; nietgecompenseerde fiscaal verrekenbare verliezen [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 54 o,
informatieverschaffing: IAS 1
56, informatieverschaffing:
IAS 12 81 g i

ifrs-full

DeferredTaxAssets

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Op de overnamedatum
opgenomen uitgestelde
belastingvorderingen

Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor uit gebruikelijke werkwijze: IFRS
gestelde belastingvorderingen die zijn verworven in een 3 B64 i
bedrijfscombinatie. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen;
bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUtili
sationIsDependentOnFuture
TaxableProfitsInExcessOfPro
fitsFromReversalOfTaxable
TemporaryDifferencesAndEn
tityHasSufferedLossInJurisdic
tionToWhichDeferredTaxAs
setRelates

X instant,
debit

Uitgestelde belastingvordering
wanneer het gebruik afhankelijk is
van toekomstige belastbare
winsten die groter zijn dan de
winsten die voortvloeien uit de
afwikkeling van belastbare
tijdelijke verschillen en de entiteit
een verlies heeft geleden in de
jurisdictie waarop de uitgestelde
belastingvordering betrekking
heeft

Het bedrag van de uitgestelde belastingvordering wanneer: informatieverschaffing: IAS
a) het gebruik van de uitgestelde belastingvordering afhan 12 82
kelijk 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 voor
gaande periode in de belastingjurisdictie waarop de uit
gestelde belastingvordering betrekking heeft. [Zie: tijdelijke
verschillen [member]]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseArising
FromWritedownOrReversa
lOfWritedownOfDeferred
TaxAsset

X duration,
debit

Uitgestelde belastinglasten die
voortvloeien uit afschrijving of
terugneming van afschrijving van
uitgestelde belastingvordering

Het bedrag aan uitgestelde belastinglasten die voortvloeien voorbeeld: IAS 12 80 g
uit de afschrijving of de terugneming van een voorgaande
afschrijving van een uitgestelde belastingvordering. [Zie:
uitgestelde belastingvorderingen]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Uitgestelde belastinglasten (-baten)

Het bedrag aan belastinglasten (-baten) die verband hou informatieverschaffing: IAS
den met veranderingen van uitgestelde belastingverplich 12 81 g ii
tingen en uitgestelde belastingvorderingen. [Zie: uit
gestelde belastingvorderingen; uitgestelde belastingver
plichtingen]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome
Abstract

NL

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

Uitgestelde belastingvorderingen
en -verplichtingen [abstract]

Publicatieblad van de Europese Unie
L 429/119

Uitgestelde belastinglasten (-baten)
[abstract]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Uitgestelde belastinglasten (-baten)
opgenomen in winst of verlies

Het bedrag aan belastinglasten of -baten die verband hou informatieverschaffing: IAS
den met veranderingen van uitgestelde belastingverplich 12 81 g ii
tingen en uitgestelde belastingvorderingen, opgenomen in
winst of verlies. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; uit
gestelde belastinglasten (-baten); uitgestelde belastingver
plichtingen]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome
X duration,
RelatingToOriginationAndRe debit
versalOfTemporaryDifferences

Uitgestelde belastinglasten (-baten)
met betrekking tot de herkomst en
afwikkeling van tijdelijke
verschillen

Het bedrag aan uitgestelde belastinglasten of -baten met voorbeeld: IAS 12 80 c
betrekking tot het ontstaan of de afwikkeling van tijdelijke
verschillen. [Zie: tijdelijke verschillen [member]; uit
gestelde belastinglasten (-baten)]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome
RelatingToTaxRateChange
sOrImpositionOfNewTaxes

X duration,
debit

Uitgestelde belastinglasten (-baten)
met betrekking tot
belastingtariefwijzigingen of
oplegging van nieuwe belastingen

Het bedrag aan uitgestelde belastinglasten of -baten met voorbeeld: IAS 12 80 d
betrekking tot belastingtariefwijzigingen of de oplegging
van nieuwe belastingen. [Zie: uitgestelde belastinglasten
(-baten)]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Uitgestelde belastingverplichtingen

De bedragen aan in toekomstige perioden te betalen informatieverschaffing:
winstbelastingen met betrekking tot belastbare tijdelijke IAS 1 54 o
verschillen. [Zie: tijdelijke verschillen [member]]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOnLiabi X instant,
litiesArisingFromContracts
credit
WithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCon
tracts

Uitgestelde belastingverplichtingen
op verplichtingen die voortvloeien
uit contracten die binnen
toepassingsgebied van IFRS 4
vallen en niet-afgeleide
beleggingscontracten

Het bedrag van de uitgestelde belastingverplichtingen op voorbeeld: IFRS 4 20E c —
verplichtingen die voortvloeien uit de contracten die bin vervaldatum 1.1.2021
nen het toepassingsgebied van IFRS 4 vallen en niet-af
geleide beleggingscontracten. [Zie: uitgestelde belastingver
plichtingen]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecogni X instant,
sedAsOfAcquisitionDate
credit

Op de overnamedatum
opgenomen uitgestelde
belastingverplichtingen

Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor uit gebruikelijke werkwijze: IFRS
gestelde belastingverplichtingen die zijn verworven in een 3 B64 i
bedrijfscombinatie. [Zie: uitgestelde belastingverplichtin
gen; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAsset

X instant,
credit

Uitgestelde belastingverplichting
(-vordering)

Het bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen of -vor informatieverschaffing: IAS
deringen. [Zie: uitgestelde belastingverplichtingen; uit 12 81 g i
gestelde belastingvorderingen]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAssocia
X instant,
tedWithRegulatoryDeferralAc credit
countBalances

Uitgestelde belastingverplichting
gekoppeld aan uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering

Het bedrag van de uitgestelde belastingverplichting gekop
peld aan uitgestelde rekeningen in verband met prijsregu
lering. [Zie: uitgestelde belastingverplichtingen; uitgestelde
rekeningen in verband met prijsregulering [member]]

informatieverschaffing: IFRS
14 24,
informatieverschaffing: IFRS
14 B11 b

18.12.2020

X duration
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DeferredTaxExpenseIncome
RecognisedInProfitOrLoss

NL

ifrs-full

L 429/120

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Het bedrag van de uitgestelde belasting met betrekking tot informatieverschaffing: IAS
Uitgestelde belasting met
betrekking tot posten die direct in posten die direct in het eigen vermogen worden verwerkt. 12 81 a
het eigen vermogen worden
[Zie: uitgestelde belastinglasten (-baten)]
verwerkt

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAt
PresentValue

X instant,
credit

Brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten,
gewaardeerd tegen contante
waarde

De contante waarde, zonder aftrek van fondsbeleggingen, gebruikelijke werkwijze: IAS
van verwachte toekomstige betalingen die vereist zijn om 19 57 a
de verplichting af te wikkelen die resulteert uit werk
nemersprestaties in de lopende periode en in voorgaande
perioden. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële
waarde]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Toegezegdpensioenregelingen
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 19 138
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansMember

member

Toegezegdpensioenregelingen
[member]

Dit lid geeft alle regelingen inzake vergoedingen na uit informatieverschaffing: IAS
diensttreding aan die geen toegezegdebijdragenregelingen 19 138
zijn. Toegezegdebijdragenregelingen zijn regelingen inzake
vergoedingen 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 voorgaande perioden. Dit ver
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Toegezegdpensioenregelingen” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansOther
member
ThanMultiemployerPlansState
PlansAndPlansThatShareRisks
BetweenEntitiesUnderCom
monControlMember

Andere
toegezegdpensioenregelingen dan
collectieve regelingen van meer
werkgevers, wettelijke regelingen
of regelingen die risico’s delen
tussen entiteiten onder
gemeenschappelijke zeggenschap
[member]

Dit lid geeft andere toegezegdpensioenregelingen aan dan informatieverschaffing: IAS
collectieve regelingen van meer werkgevers, wettelijke re 19 138
gelingen of regelingen die risico’s delen tussen entiteiten
onder gemeenschappelijke zeggenschap. [Zie: toegezegd
pensioenregelingen [member]]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThatSha
reRisksBetweenEntitiesUnder
CommonControlMember

Toegezegdpensioenregelingen
waarbij risico’s tussen entiteiten
onder gemeenschappelijke
zeggenschap worden gedeeld
[member]

Dit lid geeft toegezegdpensioenregelingen aan waarbij ri informatieverschaffing: IAS
sico’s tussen entiteiten onder gemeenschappelijke zeggen 19 149
schap, zoals een moedermaatschappij en haar dochter
ondernemingen, worden gedeeld. [Zie: toegezegdpensi
oenregelingen [member]; dochterondernemingen [mem
ber]; moedermaatschappij [member]]

member

L 429/121

X duration

Publicatieblad van de Europese Unie

DeferredTaxRelatingToItem
sChargedOrCreditedDirectly
ToEquity

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DepartureFromRequiremen
tOfIFRSAxis

axis

Afwijking van IFRS-vereiste [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing:
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten IAS 1 20 d
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant,
credit

Deposito’s van banken

Het bedrag aan depositoverplichtingen van banken aange gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
houden door de entiteit.

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant,
credit

Deposito’s van klanten

Het bedrag aan depositoverplichtingen van klanten aange gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
houden door de entiteit.

ifrs-full

DepositsFromCustomersAb
stract

ifrs-full

DepreciationAmortisationAn
dImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLoss

ifrs-full

DepreciationAmortisationAn
dImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DepreciationAndAmortisatio
nExpense

ifrs-full

DepreciationAndAmortisatio
nExpenseAbstract

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X duration

Afschrijving, biologische activa

Het bedrag van de afschrijving opgenomen uit hoofde van informatieverschaffing: IAS
biologische activa. [Zie: afschrijvingskosten; biologische 41 55 c
activa]

ifrs-full

DepreciationExpense

X duration,
debit

Afschrijvingskosten

Het bedrag aan afschrijvingskosten. Afschrijving is de stel gebruikelijke werkwijze: IAS
selmatige toerekening van af te schrijven bedragen van 1 112 c
materiële activa over hun gebruiksduur.

NL

ifrs-full

L 429/122

Prefix

Deposito’s van klanten [abstract]
X duration,
debit

Het bedrag aan afschrijvingskosten en bijzonderewaarde gebruikelijke werkwijze: IAS
verminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaarde 1 112 c
verminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies. [Zie:
afschrijvingskosten; bijzonderewaardeverminderingsverlies
(terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies)
opgenomen in winst of verlies]

Afschrijvingen en
bijzonderewaarde
verminderingsverlies (terugneming
van bijzonderewaarde
verminderingsverlies) opgenomen
in winst of verlies [abstract]
X duration,
debit

Afschrijvingskosten

Het bedrag aan afschrijvingskosten. Afschrijving is de stel voorbeeld: IAS 1 102,
selmatige toerekening van af te schrijven bedragen van informatieverschaffing: IAS
activa over hun gebruiksduur.
1 99, informatieverschaffing:
IAS 1 104,
informatieverschaffing: IFRS
12 B13 d,
informatieverschaffing: IFRS
8 23 e,
informatieverschaffing: IFRS
8 28 e

Publicatieblad van de Europese Unie

Afschrijvingen en
bijzonderewaarde
verminderingsverlies (terugneming
van bijzonderewaarde
verminderingsverlies) opgenomen
in winst of verlies

Afschrijvingskosten [abstract]

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X duration

Label

Afschrijving, vastgoedbeleggingen

Documentatielabel

Referenties

Het bedrag van de afschrijving opgenomen uit hoofde van informatieverschaffing: IAS
vastgoedbeleggingen. [Zie: afschrijvingskosten; vastgoed 40 79 d iv,
beleggingen]
informatieverschaffing: IAS
40 76

DepreciationMethodBiologica text
lAssetsAtCost

Afschrijvingsmethode, biologische De gehanteerde afschrijvingsmethode voor biologische ac informatieverschaffing: IAS
activa, gewaardeerd tegen kostprijs tiva gewaardeerd tegen hun kostprijs min de geaccumu 41 54 d
leerde afschrijving en geaccumuleerde bijzonderewaarde
verminderingsverliezen. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

DepreciationMethodInvest
mentPropertyCostModel

text

Afschrijvingsmethode,
vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

De gehanteerde afschrijvingsmethode voor vastgoedbeleg informatieverschaffing: IAS
gingen gewaardeerd met toepassing van het kostprijs 40 79 a
model. [Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

DepreciationMethodProper
tyPlantAndEquipment

text

Afschrijvingsmethode, materiële
vaste activa

De afschrijvingsmethode gebruikt voor materiële vaste ac informatieverschaffing: IAS
tiva. [Zie: materiële vaste activa]
16 73 b

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAn
dEquipment

X duration

Afschrijving, materiële vaste activa Het bedrag van de afschrijving van materiële vaste activa. informatieverschaffing: IAS
[Zie: afschrijvingskosten; materiële vaste activa]
16 73 e vii,
informatieverschaffing: IAS
16 75 a

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAs X.XX
duration
setsAtCost

Afschrijvingspercentage,
biologische activa, gewaardeerd
tegen kostprijs

Het afschrijvingspercentage gebruikt voor biologische ac informatieverschaffing: IAS
41 54 e
tiva. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

DepreciationRateInvestment
PropertyCostModel

X.XX
duration

Afschrijvingspercentage,
vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

Het afschrijvingspercentage gebruikt voor vastgoedbeleg informatieverschaffing: IAS
40 79 b
gingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

DepreciationRatePropertyP
lantAndEquipment

X.XX
duration

Afschrijvingspercentage, materiële
vaste activa

Het afschrijvingspercentage gebruikt voor materiële vaste informatieverschaffing: IAS
activa. [Zie: materiële vaste activa]
16 73 c

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

X duration

Afschrijving, activa met
gebruiksrecht

Het bedrag van de afschrijving van activa met gebruiks informatieverschaffing: IFRS
recht. [Zie: afschrijvingskosten; activa met gebruiksrecht] 16 53 a

L 429/123

ifrs-full
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perty

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

ifrs-full

DerivativeFinancialAssets

ifrs-full

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DerivativeFinancialAssetsHeld X instant,
ForHedging
debit

Voor afdekkingsdoeleinden
aangehouden afgeleide financiële
activa

Het bedrag aan voor afdekkingsdoeleinden aangehouden gebruikelijke werkwijze: IAS
afgeleide financiële activa. [Zie: afgeleide financiële activa] 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld X instant,
ForTrading
debit

Voor handelsdoeleinden
aangehouden afgeleide financiële
activa

Het bedrag aan voor handelsdoeleinden aangehouden af gebruikelijke werkwijze: IAS
geleide financiële activa. [Zie: afgeleide financiële activa; 1 55
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies, ge
classificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant,
credit

Afgeleide financiële verplichtingen

Het bedrag aan financiële verplichtingen die zijn geclassi gebruikelijke werkwijze: IAS
ficeerd als afgeleide instrumenten. [Zie: financiële activa; 1 55
derivaten [member]]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities
HeldForHedging

X instant,
credit

Voor afdekkingsdoeleinden
aangehouden afgeleide financiële
verplichtingen

Het bedrag aan voor afdekkingsdoeleinden aangehouden gebruikelijke werkwijze: IAS
afgeleide financiële verplichtingen. [Zie: afgeleide financi 1 55
ële verplichtingen]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities
HeldForTrading

X instant,
credit

Voor handelsdoeleinden
aangehouden afgeleide financiële
verplichtingen

Het bedrag aan voor handelsdoeleinden aangehouden af gebruikelijke werkwijze: IAS
geleide financiële verplichtingen. [Zie: afgeleide financiële 1 55
verplichtingen; financiële verplichtingen gewaardeerd te
gen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies die voldoen aan de definitie van
het begrip voor handelsdoeleinden aangehouden]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitie
sUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Afgeleide financiële verplichtingen, Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstro informatieverschaffing: IFRS
niet-gedisconteerde kasstromen
men die verband houden met afgeleide financiële verplich 7 39 b
tingen. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen]

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMi X instant,
tigateRisksArisingFromAssets credit
BackingContractsWithinSco
peOfIFRS4AndNonderivati
veInvestmentContracts

Afgeleide verplichtingen gebruikt
om risico’s te beperken die
voortvloeien uit activa voor het
dekken van contracten die binnen
toepassingsgebied van IFRS 4
vallen en niet-afgeleide
beleggingscontracten

Het bedrag van afgeleide verplichtingen die worden ge voorbeeld: IFRS 4 20E c —
bruikt om risico’s te beperken die voortvloeien uit de vervaldatum 1.1.2021
activa voor het dekken van contracten die binnen het
toepassingsgebied van IFRS 4 vallen en niet-afgeleide be
leggingscontracten. [Zie: derivaten [member]]

18.12.2020

Het bedrag aan financiële activa die zijn geclassificeerd als gebruikelijke werkwijze: IAS
afgeleide instrumenten. [Zie: financiële activa; derivaten 1 55
[member]]
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Afgeleide financiële activa

X instant,
debit

NL

Elementnaam/rol URI

L 429/124

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Referenties

Het bedrag van afgeleide verplichtingen die worden ge voorbeeld: IFRS 4 20E c —
bruikt om risico’s te beperken die voortvloeien uit con vervaldatum 1.1.2021
tracten die binnen het toepassingsgebied van IFRS 4 val
len en niet-afgeleide beleggingscontracten. [Zie: derivaten
[member]]

ifrs-full

DerivativesAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Derivaten, bedrag toegekend aan
Het bedrag dat derivaten bijdragen aan de reële waarde voorbeeld: IAS 19 142 e
reële waarde van fondsbeleggingen van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensi
oenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen
reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]; de
rivaten [member]]

ifrs-full

DerivativesMember

member

Derivaten [member]

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 verandert als gevolg van veranderingen in een be
paalde rente, prijs van een financieel instrument, com
modityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten,
kredietrating of kredietwaardigheidsindex, of andere vari
abele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de
variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms
“de onderliggende waarde” genoemd); b) er is geen net
toaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaan
vangsinvestering in verhouding tot andere types contrac
ten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op ver
anderingen in marktfactoren reageren; c) zij worden op
een tijdstip in de toekomst afgewikkeld. [Zie: financiële
instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

DescriptionAndCarrying
AmountOfIntangibleAssets
MaterialToEntity

text

Beschrijving van immateriële
activa van materieel belang voor
entiteit

De beschrijving van immateriële activa die van materieel informatieverschaffing: IAS
belang zijn voor de jaarrekening van de entiteit. [Zie: 38 122 b
andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

DescriptionAndCarrying
AmountOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLife

text

Beschrijving van immateriële
activa met onbepaalde
gebruiksduur die de beoordeling
van de onbeperkte gebruiksduur
onderbouwt.

De beschrijving van immateriële activa met onbepaalde informatieverschaffing: IAS
gebruiksduur die de beoordeling van de onbeperkte ge 38 122 a
bruiksduur onderbouwt. [Zie: andere immateriële activa
dan goodwill]

voorbeeld:
voorbeeld:
voorbeeld:
voorbeeld:

IFRS
IFRS
IFRS
IFRS

13 IE60,
13 94,
7 IG40B,
7 6
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DescriptionOfAccountingFor
TransactionRecognisedSeparately
FromAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

text

Beschrijving van de administratieve
verwerking van transacties die los van
de verwerving van activa en overname
van verplichtingen in de
bedrijfscombinatie worden opgenomen

De beschrijving van de wijze waarop de overnemende partij een
transactie administratief heeft verwerkt die los van de verwerving
van activa en de overname van verplichtingen in een bedrijfs
combinatie wordt opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [mem
ber]]

informatieverschaffing:
IFRS 3 B64 l ii

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Assets

text

Beschrijving van een beslissing inzake
de grondslag voor financiële
verslaggeving om gebruik te maken
van de uitzondering in IFRS 13.48,
activa

De beschrijving van het feit dat de entiteit een beslissing inzake
de grondslag voor financiële verslaggeving heeft genomen om
gebruik te maken van de in alinea 48 van IFRS 13 beschreven
uitzondering voor activa.

informatieverschaffing:
IFRS 13 96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Liabilities

text

Beschrijving van een beslissing 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
de grondslag voor financiële verslaggeving heeft genomen om
gebruik te maken van de in alinea 48 van IFRS 13 beschreven
uitzondering voor verplichtingen.

informatieverschaffing:
IFRS 13 96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForAvailableforsaleFinancialAs
setsExplanatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende voor verkoop beschikbare financiële
activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBiologicalAssetsExplanatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende biologische activa. [Zie: biologische
activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingCostsExplanatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende rente en andere kosten die de entiteit
maakt in verband met het lenen van middelen.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingsExplanatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsAnd
GoodwillExplanatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende bedrijfscombinaties en goodwill. [Zie:
bedrijfscombinaties [member]; goodwill]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsExplana
tory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscom
binaties [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCashFlowsExplanatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende kasstromen.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
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ifrs-full
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Beschrijving van de grondslag voor
financiële verslaggeving betreffende
zekerheden [text block]

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende zekerheden.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForConstructionInProgressExpla
natory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende onderhanden projecten. [Zie: onder
handen projecten]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForContingentLiabilitiesAndCon
tingentAssetsExplanatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende voorwaardelijke verplichtingen en
voorwaardelijke activa. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen
[member]; beschrijving van de aard van voorwaardelijke activa]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerAcquisitionCostsEx
planatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende klantenwervingskosten.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerLoyaltyProgrammes
Explanatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende klantenbindingsprogramma’s.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDecommissioningRestoratio
nAndRehabilitationProvisionsEx
planatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende ontmantelings-, herstel- en sanerings
voorzieningen. [Zie: voorziening voor ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContractsEx
planatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende uitgestelde acquisitiekosten die voort
vloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: uitgestelde acquisitiekos
ten die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDeferredIncomeTaxExplanato
ry

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende uitgestelde winstbelasting. [Zie: uit
gestelde belastinglasten (-baten)]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDepreciationExpenseExplana
tory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende afschrijvingskosten. [Zie: afschrijvings
kosten]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerecognitionOfFinancialIn
strumentsExplanatory

text block

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
van de entiteit betreffende het niet langer opnemen van financiële
instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
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DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForDerivativeFinancialIn
strumentsAndHedgingExpla
natory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende afgeleide financiële in 1 117 b
strumenten en afdekking. [Zie: financiële instrumenten,
klasse [member]; derivaten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForDerivativeFinancialIn
strumentsExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende afgeleide financiële in 1 117 b
strumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [mem
ber]; derivaten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForDiscontinuedOperati
onsExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende beëindigde bedrijfsacti 1 117 b
viteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForDiscountsAndRebatesEx
planatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende kortingen.
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForDividendsExplanatory

Beschrijving van de grondslag
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
voor financiële verslaggeving
geving van de entiteit betreffende dividenden. Dividenden 1 117 b
betreffende dividenden [text block] zijn uitkeringen van winsten aan eigenaars naar rato van
hun participaties in een specifieke vermogensklasse.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForEarningsPerShareExpla
natory

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
Beschrijving van de grondslag
geving van de entiteit betreffende winst per aandeel.
1 117 b
voor financiële verslaggeving
betreffende winst per aandeel [text
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForEmissionRightsExplana
tory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende emissierechten.
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForEmployeeBenefitsExpla
natory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende personeelsbeloningen. 1 117 b
Personeelsbeloningen 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 dienstverband.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForEnvironmentRelatedEx
penseExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende milieugerelateerde las 1 117 b
ten.
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ifrs-full
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DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForExpensesExplanatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForExplorationAndEvaluati
onExpenditures

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFairValueMeasuremen
tExplanatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFeeAndCommissionIn
comeAndExpenseExplanatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFinanceCostsExplanatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFinanceIncomeAndCost
sExplanatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFinancialAssetsExplana
tory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFinancialGuaranteesEx
planatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFinancialInstrumentsAt
FairValueThroughProfitOr
LossExplanatory

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende uitzonderlijke posten. 1 117 b
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
geving van de entiteit betreffende lasten.
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag informatieverschaffing: IFRS
geving van de entiteit betreffende exploratie- en evaluatie 6 24 a
activa. [Zie: exploratie- en evaluatieactiva [member]]
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag
geving van de entiteit betreffende de waardering tegen
reële waarde. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem
ber]]
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag
geving van de entiteit betreffende honoraria- en provisie
baten en -lasten. [Zie: Vergoedings- en provisiebaten (-las
ten)]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b
gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende financieringskosten. 1 117 b
[Zie: Financieringskosten]
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende financieringsbaten en 1 117 b
-kosten. [Zie: Financieringsbaten (-kosten)]
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende financiële activa. [Zie: 1 117 b
financiële activa]
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende financiële garanties. 1 117 b
[Zie: garanties [member]]
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende financiële instrumenten 1 117 b
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies. [Zie: gewaardeerd
tegen reële waarde [member]; financiële instrumenten,
klasse [member]]

L 429/129

ifrs-full

Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende uitzonderlijke posten
[text block]
Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende lasten [text block]
Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende exploratie- en
evaluatie-uitgaven [text block]
Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende de waardering tegen
reële waarde [text block]
Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende honoraria- en
provisiebaten en -lasten [text
block]
Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende financieringskosten
[text block]
Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende financieringsbaten en
-kosten [text block]
Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende financiële activa [text
block]
Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende financiële garanties
[text block]
Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende financiële
instrumenten gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [text block]
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De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende financiële instrumenten. 1 117 b
[Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFinancialLiabilitiesExpla
natory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende financiële verplichtin 1 117 b
gen. [Zie: financiële verplichtingen]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForForeignCurrencyTransla
tionExplanatory

Beschrijving van de grondslag
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
voor financiële verslaggeving
geving van de entiteit betreffende valutaomrekening.
1 117 b
betreffende valutaomrekening [text
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFranchiseFeesExplanato
ry

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende franchisevergoedingen. 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFunctionalCurrencyEx
planatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende de valuta van de voor 1 117 b
naamste economische omgeving waarin de entiteit actief
is.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForGoodwillExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende goodwill. [Zie: goodwill] 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForGovernmentGrants

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag informatieverschaffing: IAS
geving betreffende overheidssubsidies, met inbegrip van 20 39 a
de in de jaarrekening toegepaste presentatiemethoden.
[Zie: overheid [member]; overheidssubsidies]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForHedgingExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende afdekking.
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForHeldtomaturityInvest
mentsExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende tot einde looptijd aange 1 117 b — vervaldatum
houden beleggingen. [Zie: tot einde looptijd aangehouden 1.1.2021
beleggingen]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForImpairmentOfAssetsEx
planatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende bijzondere waardever 1 117 b
mindering van activa.

18.12.2020

Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende financiële
instrumenten [text block]
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DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFinancialInstrumentsEx
planatory
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ifrs-full
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ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForImpairmentOfNonfinan
cialAssetsExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende de bijzondere waarde 1 117 b
vermindering van niet-financiële activa. [Zie: financiële
activa]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForIncomeTaxExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende winstbelasting.
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForInsuranceContracts

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag
geving betreffende verzekeringscontracten en de hiermee
verband houdende activa, verplichtingen, baten en lasten.
[Zie: types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForIntangibleAssetsAnd
GoodwillExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende immateriële activa en 1 117 b
goodwill. [Zie: immateriële activa en goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForIntangibleAssetsOther
ThanGoodwillExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende andere immateriële ac 1 117 b
tiva dan goodwill. [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForInterestIncomeAndEx
penseExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende baten en lasten die 1 117 b
voortvloeien uit rente.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForInvestmentInAssociates

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende investeringen in geasso 1 117 b
cieerde deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForInvestmentInAssociate
sAndJointVenturesExplanato
ry

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende investeringen in geasso 1 117 b
cieerde deelnemingen en joint ventures. [Zie: geassoci
eerde deelnemingen [member]; joint ventures [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 117 b,
informatieverschaffing: IFRS
4 37 a — vervaldatum
1.1.2021

L 429/131

Beschrijving van de grondslag
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
voor financiële verslaggeving
geving van de entiteit betreffende bijzondere waardever 1 117 b
betreffende bijzondere
mindering van financiële activa. [Zie: financiële activa]
waardevermindering van financiële
activa [text block]
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De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende vastgoedbeleggingen. 1 117 b
[Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForInvestmentsInJointVen
tures

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende investeringen in joint 1 117 b
ventures. [Zie: joint ventures [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForInvestmentsOtherTha
nInvestmentsAccountedForU
singEquityMethodExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving betreffende investeringen die geen investering zijn 1 117 b
die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode. [Zie: investeringen die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode;
investeringen die geen investeringen zijn die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForIssuedCapitalExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende geplaatst kapitaal. [Zie: 1 117 b
geplaatst kapitaal]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForLeasesExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende leaseovereenkomsten. 1 117 b
Een leaseovereenkomst is een overeenkomst waarbij de
lessor in ruil voor een betaling of een reeks betalingen
het gebruiksrecht van een actief voor een overeengeko
men periode overdraagt aan de lessee.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForLoansAndReceivablesEx
planatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende leningen en vorderin 1 117 b — vervaldatum
gen. [Zie: leningen en vorderingen]
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForMeasuringInventories

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag informatieverschaffing:
geving van de entiteit betreffende de waardering van voor IAS 2 36 a
raden. [Zie: voorraden]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForMiningAssetsExplanato
ry

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende mijnbouwactiva. [Zie: 1 117 b
mijnbouwactiva]

18.12.2020

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

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForNoncurrentAssetsOrDis
posalGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleAndDiscontinuedOpe
rationsExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende vaste activa of groepen 1 117 b
activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactivitei
ten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; vaste
activa of groepen activa die worden afgestoten en die
zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForNoncurrentAssetsOrDis
posalGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende vaste activa of groepen 1 117 b
activa die 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 verkoop]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForOffsettingOfFinancialIn
strumentsExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende de saldering van finan 1 117 b
ciële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForOilAndGasAssetsExpla
natory

Beschrijving van de grondslag
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
voor financiële verslaggeving
geving van de entiteit betreffende olie- en gasactiva. [Zie: 1 117 b
betreffende olie- en gasactiva [text olie- en gasactiva]
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForProgrammingAssetsEx
planatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende programmeringsactiva. 1 117 b
[Zie: programmeringsactiva]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForPropertyPlantAndEquip
mentExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende materiële vaste activa. 1 117 b
[Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForProvisionsExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende voorzieningen. [Zie: 1 117 b
voorzieningen]

L 429/133

Beschrijving van de grondslag
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende mijnbouwrechten. [Zie: 1 117 b
voor financiële verslaggeving
betreffende mijnbouwrechten [text mijnbouwrechten [member]]
block]
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De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende herclassificatie van fi 1 117 b
nanciële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten,
klasse [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForRecognisingDifference
BetweenFairValueAtInitialRe
cognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTechni
queExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag informatieverschaffing: IFRS
geving van de entiteit betreffende de opname in winst of 7 28 a
verlies van het verschil tussen de reële waarde bij eerste
opname en de transactieprijs om een verandering te weer
spiegelen in factoren (waaronder tijd) waarmee marktdeel
nemers bij het waarderen van het actief of de verplichting
rekening zouden houden. [Zie: financiële instrumenten,
klasse [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForRecognitionOfRevenue

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende de opname van op 1 117 b
brengsten. [Zie: opbrengsten]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForRegulatoryDeferralAc
countsExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende uitgestelde rekeningen 1 117 b
in verband met prijsregulering. [Zie: uitgestelde rekenin
gen in verband met prijsregulering [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForReinsuranceExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende herverzekering.
1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForRepairsAndMaintenan
ceExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende reparatie en onderhoud. 1 117 b
[Zie: reparatie- en onderhoudsuitgaven]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForRepurchaseAndReverse
RepurchaseAgreementsExpla
natory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende terugkoopovereenkom 1 117 b
sten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForResearchAndDevelop
mentExpenseExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende uitgaven voor onder 1 117 b
zoek en ontwikkeling. [Zie: onderzoeks- en ontwikke
lingskosten]

18.12.2020

Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende de herclassificatie van
financiële instrumenten [text
block]
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De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende aan restricties onder 1 117 b
hevige geldmiddelen en kasequivalenten. [Zie: aan restric
ties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForSegmentReportingExpla
natory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende gesegmenteerde infor 1 117 b
matie.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForServiceConcessionArran
gementsExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende dienstverlening uit 1 117 b
hoofde van concessieovereenkomsten. [Zie: dienstver
lening uit hoofde van concessieovereenkomsten [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForSharebasedPayment
TransactionsExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende transacties waarbij de 1 117 b
entiteit: a) goederen of diensten ontvangt van de leveran
cier 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 betalingsovereen
komst wanneer een andere entiteit van de groep die goe
deren of diensten ontvangt. [Zie: op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForStrippingCostsExplana
tory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving betreffende afvalverwijderingskosten die worden 1 117 b
gemaakt in het kader van mijnbouwactiviteiten.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForSubsidiariesExplanatory

Beschrijving van de grondslag
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
voor financiële verslaggeving
geving van de entiteit betreffende dochterondernemingen. 1 117 b
betreffende dochterondernemingen [Zie: dochterondernemingen [member]]
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForTaxesOtherThanIncome
TaxExplanatory

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
Beschrijving van de grondslag
geving van de entiteit betreffende belastingen die geen 1 117 b
voor financiële verslaggeving
betreffende andere belastingen dan winstbelasting zijn. [Zie: belastinglasten die geen winst
belastinglasten zijn]
winstbelasting [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForTerminationBenefits

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende ontslagvergoedingen. 1 117 b
[Zie: lasten uit hoofde van ontslagvergoedingen]

L 429/135

Beschrijving van de grondslag
voor financiële verslaggeving
betreffende aan restricties
onderhevige geldmiddelen en
kasequivalenten [text block]
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De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende handels- en andere 1 117 b
schulden. [Zie: handels- en andere schulden]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForTradeAndOtherReceiva
blesExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende handels- en andere vor 1 117 b
deringen. [Zie: handels- en andere vorderingen]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForTradingIncomeAndEx
penseExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende handelsbaten en -lasten. 1 117 b
[Zie: handelsbaten (-lasten)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForTransactionsWithNon
controllingInterestsExplanato
ry

Beschrijving van de grondslag
De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
voor financiële verslaggeving
geving van de entiteit betreffende transacties met belangen 1 117 b
betreffende transacties met
zonder zeggenschap. [Zie: belangen zonder zeggenschap]
belangen zonder zeggenschap [text
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForTransactionsWithRela
tedPartiesExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende transacties met verbon 1 117 b
den partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForTreasurySharesExplana
tory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende ingekochte eigen aan 1 117 b
delen. [Zie: ingekochte eigen aandelen]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForWarrantsExplanatory

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag gebruikelijke werkwijze: IAS
geving van de entiteit betreffende warrants. Warrants zijn 1 117 b
financiële instrumenten die de houder ervan het recht
verschaffen om gewone aandelen te kopen.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyToDetermineComponent
sOfCashAndCashEquivalents

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

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslag informatieverschaffing: IAS 7
geving van de entiteit die wordt gebruikt voor de bepaling 46
van de componenten van geldmiddelen en kasequivalen
ten. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

ifrs-full

DescriptionOfAcquiree

Beschrijving van overgenomen
partij

De beschrijving van het bedrijf of de bedrijven waarover informatieverschaffing: IFRS
de overnemende partij zeggenschap verkrijgt in een be 3 B64 a
drijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

text

18.12.2020

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

NL

ifrs-full
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DescriptionOfAcquisitionO
fAssetsByAssumingDirectly
RelatedLiabilitiesOrByMean
sOfLease

text

Beschrijving van de verwerving
van activa door het aangaan van
verplichtingen die hiermee
rechtstreeks in verband staan, of
door middel van een
leaseovereenkomst

De beschrijving van de verwerving in natura van activa voorbeeld: IAS 7 44 a
door het aangaan van verplichtingen die hiermee recht
streeks in verband staan, of door middel van een lease
overeenkomst.

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionO
fEntityByMeansOfEquityIssue

text

Beschrijving van de overname van De beschrijving van de overname in natura van een enti voorbeeld: IAS 7 44 b
de entiteit door uitgifte van
teit door uitgifte van eigenvermogensinstrumenten.
eigenvermogensinstrumenten

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocati text
onOfDeficitOrSurplusOfMul
tiemployerOrStatePlanOnEnti
tysWithdrawalFromPlan

Beschrijving van overeengekomen
toerekening van een tekort of
surplus uit hoofde van een
collectieve regeling van meer
werkgevers of een wettelijke
pensioenregeling bij de
terugtrekking van de entiteit uit de
regeling

De beschrijving van enigerlei overeengekomen toereke informatieverschaffing: IAS
ning van een tekort of surplus bij de terugtrekking van 19 148 c ii
de entiteit uit een collectieve toegezegdpensioenregeling
van meer werkgevers of een wettelijke toegezegdpensioen
regeling. [Zie: collectieve toegezegdpensioenregelingen van
meer werkgevers [member]; wettelijke toegezegdpensioen
regelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocati
onOfDeficitOrSurplusOfMul
tiemployerOrStatePlanOn
WindupOfPlan

text

Beschrijving van de
overeengekomen toerekening van
een tekort of surplus uit hoofde
van een collectieve regeling van
meer werkgevers of een wettelijke
pensioenregeling bij liquidatie van
een regeling

De beschrijving van enigerlei overeengekomen toereke informatieverschaffing: IAS
ning van een tekort of surplus bij de liquidatie van een 19 148 c i
collectieve toegezegdpensioenregeling van meer werk
gevers of een wettelijke toegezegdpensioenregeling. [Zie:
collectieve toegezegdpensioenregelingen van meer werk
gevers [member]; wettelijke toegezegdpensioenregelingen
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfAs text
setsLiabilitiesEquityInterestsO
rItemsOfConsiderationForW
hichInitialAccountingIsIncom
plete

Beschrijving van activa,
verplichtingen, aandelenbelangen
of vergoedingen waarvoor de
eerste administratieve verwerking
niet is voltooid

De beschrijving van de activa, verplichtingen, aandelenbe informatieverschaffing: IFRS
langen of vergoedingen waarvoor de eerste administra 3 B67 a ii
tieve verwerking voor een bedrijfscombinatie niet is vol
tooid. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfEn
titysOwnFinancialInstru
mentsIncludedInFairValueOf
PlanAssets

X instant,
debit

Eigen financiële instrumenten van
de entiteit opgenomen in reële
waarde van fondsbeleggingen

De reële waarde van de overdraagbare eigen financiële informatieverschaffing: IAS
instrumenten van de entiteit die zijn opgenomen in de 19 143
reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toe
gezegdpensioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, ge
waardeerd tegen reële waarde; financiële instrumenten,
klasse [member]; toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfO
therAssetsUsedByEntityInclu
dedInFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Andere door de entiteit gebruikte
activa opgenomen in de reële
waarde van fondsbeleggingen

De reële waarde van andere door de entiteit gebruikte informatieverschaffing: IAS
activa die zijn opgenomen in de reële waarde van fonds 19 143
beleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelin
gen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële
waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

NL

ifrs-full
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Door de entiteit gebruikte
De reële waarde van door de entiteit gebruikte eigendom informatieverschaffing: IAS
eigendommen opgenomen in de
men die zijn opgenomen in de reële waarde van fonds 19 143
reële waarde van fondsbeleggingen beleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelin
gen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële
waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyOtherEnti
tysResponsibilitiesForGover
nanceOfPlan

text

Beschrijving van de
verantwoordelijkheden van
enigerlei andere entiteit voor de
governance van de regeling

De beschrijving van de verantwoordelijkheden van de en informatieverschaffing: IAS
titeit voor de governance van een toegezegdpensioenrege 19 139 a iii
ling die de entiteit niet afzonderlijk beschrijft, bijvoorbeeld
de verantwoordelijkheden van beheerders of van leden
van de raad van bestuur van de regeling. [Zie: toegezegd
pensioenregelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyRetirement
BenefitPlanTerminationTerms

text

Beschrijving van eventuele
beëindigingsvoorwaarden van een
pensioenregeling

De beschrijving van de beëindigingsvoorwaarden van een informatieverschaffing: IAS
pensioenregeling.
26 36 f

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineDiscountRates

text

Beschrijving van de benadering
gebruikt voor het bepalen van
disconteringsvoeten

De beschrijving van de benadering die is gebruikt voor het informatieverschaffing: IFRS
bepalen van disconteringsvoeten bij de toepassing van 17 117 c iii — ingangsdatum
IFRS 17.
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineInvestmentCom
ponents

text

Beschrijving van de benadering
gebruikt voor het bepalen van
beleggingscomponenten

De beschrijving van de benadering die is gebruikt voor het informatieverschaffing: IFRS
bepalen van beleggingscomponenten bij de toepassing van 17 117 c iv — ingangsdatum
IFRS 17. Beleggingscomponenten zijn de bedragen die een 1.1.2021
entiteit uit hoofde van een verzekeringscontract aan een
polishouder moet terugbetalen, ook al vindt de verzekerde
gebeurtenis niet plaats.

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineRiskAdjustment
ForNonfinancialRisk

text

Beschrijving van de benadering
gebruikt voor het bepalen van
risicoaanpassing voor nietfinancieel risico

De beschrijving van de benadering die wordt gebruikt informatieverschaffing: IFRS
voor het bepalen van de risicoaanpassing voor niet-finan 17 117 c ii — ingangsdatum
cieel risico, alsook of veranderingen in de risicoaanpassing 1.1.2021
voor niet-financieel risico worden uitgesplitst in een ver
zekeringsdienstencomponent en een verzekeringsfinancie
ringscomponent, dan wel in hun geheel in het verzeke
ringsdienstenresultaat worden gepresenteerd. [Zie: risi
coaanpassing voor niet-financieel risico [member]]

18.12.2020

X instant,
debit
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DescriptionOfAmountsOfPro
pertyOccupiedByEntityInclu
dedInFairValueOfPlanAssets
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ifrs-full
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Beschrijving van de
voorwaardelijkevergoedingsregelingen en de
regelingen voor vrijwaringsactiva

De beschrijving van de voorwaardelijke-vergoedingsrege informatieverschaffing: IFRS
lingen en de regelingen voor vrijwaringsactiva.
3 B64 g ii

DescriptionOfAssetliability
MatchingStrategiesUsedByPla
nOrEntityToManageRisk

text

Beschrijving van door de regeling
of entiteit gevolgde strategieën
voor de matching van activa en
verplichtingen met het oog op de
beheersing van het risico

De beschrijving van door de toegezegdpensioenregeling of informatieverschaffing: IAS
de entiteit gevolgde strategieën voor de matching van 19 146
activa en verplichtingen, met inbegrip van het gebruik
van lijfrenten en andere technieken, zoals longevity swaps,
met het oog op de beheersing van het risico. [Zie: toege
zegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasesOfFinanci
alStatementsThatHaveBeenRe
statedForChangesInGeneral
PurchasingPowerOfFunctio
nalCurrency

text

Beschrijving van grondslagen van
jaarrekeningen die zijn aangepast
voor wijzigingen in de algemene
koopkracht van de functionele
valuta

De beschrijving van het feit of de jaarrekeningen die zijn informatieverschaffing: IAS
aangepast voor wijzigingen in de algemene koopkracht 29 39 b
van de functionele valuta, zijn gebaseerd op een histori
sche-kostprijsbenadering of een actuele-waardebenadering
bij verslaggeving omtrent hyperinflatie. [Zie: kostprijs
benadering [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfBasisForDesig
natingFinancialAssetsForOver
layApproach

Beschrijving van de grondslag
voor het aanwijzen van financiële
activa voor de
overlappingsbenadering

De beschrijving van de grondslag voor het aanwijzen van informatieverschaffing: IFRS
financiële activa voor de overlappingsbenadering.
4 39L c — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDeter
miningAmountOfPayment
ForContingentConsideratio
nArrangementsAndIndemnifi
cationAssets

Beschrijving van de grondslag
voor de bepaling van het bedrag
van de betaling voor
voorwaardelijkevergoedingsregelingen en
vrijwaringsactiva

De beschrijving van de grondslag voor de bepaling van informatieverschaffing: IFRS
het bedrag van de betaling voor voorwaardelijke-vergoe 3 B64 g ii
dingsregelingen en vrijwaringsactiva.

DescriptionOfArrangement
ForContingentConsideratio
nArrangementsAndIndemnifi
cationAssets

ifrs-full

text

L 429/139

text

ifrs-full
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De beschrijving van de benadering die is gebruikt om uit informatieverschaffing: IFRS
de uitoefening van beslissingsmacht voortvloeiende schat 17 117 c i — ingangsdatum
tingswijzigingen van toekomstige kasstromen te onder 1.1.2021
scheiden van andere schattingswijzigingen van toekom
stige kasstromen in verband met contracten zonder di
recte winstdelingselementen. Verzekeringscontracten zon
der directe winstdelingselementen zijn verzekeringscon
tracten die geen verzekeringscontracten met directe winst
delingselementen zijn. [Zie: beschrijving van de samenstel
ling van de onderliggende posten voor contracten met
directe winstdelingselementen]

DescriptionOfApproachUsed text
ToDistinguishChangesInEsti
matesOfFutureCashFlowsAri
singFromExerciseOfDiscreti
onFromOtherChangesCon
tractsWithoutDirectParticipati
onFeatures

NL

Beschrijving van de benadering
gebruikt om uit de uitoefening van
beslissingsmacht voortvloeiende
schattingswijzigingen van
toekomstige kasstromen te
onderscheiden van andere
wijzigingen, contracten zonder
directe winstdelingselementen

ifrs-full
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DescriptionOfBasisForDetermi
ningFinancialAssetsEligibleForRe
designationAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17

text

Beschrijving van de grondslag voor het
bepalen van financiële activa die in
aanmerking komen om opnieuw te
worden aangewezen op datum van
eerste toepassing van IFRS 17

De beschrijving van de grondslag voor het bepalen van financiële
activa die in aanmerking komen om opnieuw te worden aange
wezen op de datum van eerste toepassing van IFRS 17. Een
financieel actief komt enkel in aanmerking indien het wordt
niet aangehouden uit hoofde van een activiteit die geen verband
houdt met binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende
contracten.

informatieverschaffing: IFRS
17 C32 a — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfAccounting
ForTransactionsBetweenReporta
bleSegments

text

Beschrijving van de grondslag voor
financiële verslaggeving betreffende
transacties tussen te rapporteren
segmenten

De beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving
betreffende transacties tussen te rapporteren segmenten van de
entiteit. [Zie: te rapporteren segmenten [member]]

informatieverschaffing:
IFRS 8 27 a

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToDetermi
neWhetherCreditRiskOfFinancia
lInstrumentsHaveIncreasedSignifi
cantlySinceInitialRecognition

text

Beschrijving van de grondslag van de
inputs en veronderstellingen en de
ramingstechnieken die worden
gebruikt om te bepalen of het aan
financiële instrumenten verbonden
kredietrisico sinds de eerste opname
significant is toegenomen

De beschrijving van de grondslag van de inputs en veronderstel
lingen en de ramingstechnieken die worden gebruikt om te be
palen of het aan financiële instrumenten verbonden kredietrisico
sinds de eerste opname significant is toegenomen.

informatieverschaffing:
IFRS 7 35G a ii

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToDetermi
neWhetherFinancialAssetIsCredi
timpairedFinancialAsset

text

Beschrijving van de grondslag van de
inputs en veronderstellingen en de
ramingstechnieken die worden
gebruikt om te bepalen of een
financieel actief een financieel actief
met verminderde kredietwaardigheid is

De beschrijving van de grondslag van de inputs en veronderstel
lingen en de ramingstechnieken die worden gebruikt om te be
palen of een financieel actief een financieel actief met vermin
derde kredietwaardigheid is.

informatieverschaffing:
IFRS 7 35G a iii

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToMeasu
re12monthAndLifetimeExpected
CreditLosses

text

Beschrijving van de grondslag van de
inputs en veronderstellingen en de
ramingstechnieken die worden
gebruikt om de binnen twaalf
maanden en de tijdens de looptijd te
verwachten kredietverliezen te
waarderen

De beschrijving van de grondslag van de inputs en veronderstel
lingen en de ramingstechnieken die worden gebruikt om de bin
nen twaalf maanden en de tijdens de looptijd te verwachten
kredietverliezen te waarderen.

informatieverschaffing:
IFRS 7 35G a i

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPreparatio
nOfSummarisedFinancialInforma
tionOfAssociate

text

Beschrijving van de grondslag voor de
opstelling van samengevatte financiële
informatie van een geassocieerde
deelneming

De beschrijving van de grondslag voor de opstelling van samen
gevatte financiële informatie van een geassocieerde deelneming.
[Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]

informatieverschaffing:
IFRS 12 B15

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPreparatio
nOfSummarisedFinancialInforma
tionOfJointVenture

text

Beschrijving van de grondslag voor de
opstelling van samengevatte financiële
informatie van een joint venture

De beschrijving van de grondslag voor de opstelling van samen
gevatte financiële informatie van een joint venture. [Zie: joint
ventures [member]]

informatieverschaffing:
IFRS 12 B15

NL

ifrs-full

L 429/140

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie
18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van de grondslag
waarop uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering zijn
opgenomen en verwijderd en hoe
zij voor het eerst en later zijn
gewaardeerd

De beschrijving van de grondslag waarop uitgestelde re informatieverschaffing: IFRS
keningen in verband met prijsregulering zijn opgenomen 14 32
en verwijderd en hoe zij voor het eerst en later zijn ge
waardeerd, met inbegrip van hoe uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering zijn beoordeeld met het oog
op realiseerbaarheid en hoe bijzonderewaardeverminde
ringsverlies wordt toegerekend. [Zie: uitgestelde rekenin
gen in verband met prijsregulering [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhi
chUnitsRecoverableAmoun
tHasBeenDetermined

text

Beschrijving van de grondslag
waarop de realiseerbare waarde
van de eenheid is bepaald

De beschrijving van de grondslag waarop de realiseerbare informatieverschaffing: IAS
waarde van de kasstroomgenererende eenheid (groep van 36 134 c
eenheden) is bepaald (d.w.z. bedrijfswaarde of reële
waarde min vervreemdingskosten). [Zie: kasstroomgenere
rende eenheden [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToDe
termineSurplusOrDeficitOf
MultiemployerPlan

text

De beschrijving van de grondslag gebruikt voor het bepa informatieverschaffing: IAS
Beschrijving van de grondslag
gebruikt voor het bepalen van het len van een surplus of tekort in een collectieve regeling 19 148 d iv
surplus of tekort van een
van meer werkgevers of wettelijke regeling dat een invloed
collectieve regeling van meer
kan hebben op het bedrag van toekomstige bijdragen.
werkgevers of een wettelijke
[Zie: collectieve toegezegdpensioenregelingen van meer
regeling
werkgevers [member]; wettelijke toegezegdpensioenrege
lingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToPre text
pareComparativeInformati
onThatDoesNotComplyWit
hIFRS7AndIFRS9

Beschrijving van de grondslag
gebruikt voor het opstellen van
vergelijkende informatie die niet
met IFRS 7 en IFRS 9 in
overeenstemming is

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAssets

text

Beschrijving van biologische activa De beschrijving van biologische activa. [Zie: biologische informatieverschaffing: IAS
41 41
activa]

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAs
setsPreviouslyMeasuredAtCost

text

Beschrijving van voorheen tegen
De beschrijving van biologische activa die voorheen zijn informatieverschaffing: IAS
kostprijs gewaardeerde biologische gewaardeerd tegen hun kostprijs min eventuele geaccumu 41 56 a
leerde afschrijving en bijzonderewaardeverminderingsver
activa
liezen die tijdens de lopende periode op betrouwbare
wijze waardeerbaar tegen reële waarde zijn geworden.
[Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; gewaar
deerd tegen kostprijs [member]; biologische activa; bijzon
derewaardeverminderingsverlies]

De beschrijving van de grondslag gebruikt voor het op informatieverschaffing: IFRS
stellen van vergelijkende informatie die niet met IFRS 7 en 1 E2 b
IFRS 9 in overeenstemming is.

L 429/141

DescriptionOfBasisOnWhich text
RegulatoryDeferralAccountBa
lancesAreRecognisedAndDe
recognisedAndHowTheyAre
MeasuredInitiallyAndSubse
quently

ifrs-full

text
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De beschrijving van de grondslag voor de waardering van informatieverschaffing: IAS
activa beschikbaar voor uitkeringen in pensioenregelingen. 26 35 a ii

DescriptionOfBasisOfValuati
onOfAssetsAvailableForBene
fits

NL

Beschrijving van de grondslag
voor de waardering van activa
beschikbaar voor uitkeringen

ifrs-full
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Beschrijving van biologische activa De beschrijving van biologische activa waarvan de infor informatieverschaffing: IAS
waarvan de informatie over de
matie over de reële waarde onbetrouwbaar is en de enti 41 54 a
reële waarde onbetrouwbaar is
teit deze waardeert tegen hun kostprijs min eventuele
geaccumuleerde afschrijving en geaccumuleerde bijzon
derewaardeverminderingsverliezen. [Zie: biologische acti
va; bijzonderewaardeverminderingsverlies]

ifrs-full

DescriptionOfCashgeneratin
gUnit

text

Beschrijving van
kasstroomgenererende eenheid

De beschrijving van een kasstroomgenererende eenheid informatieverschaffing: IAS
(bijvoorbeeld of het gaat om een productielijn, een fa 36 130 d i
briek, een bedrijfsactiviteit, een geografisch gebied of een
te rapporteren segment zoals gedefinieerd in IFRS 8). [Zie:
kasstroomgenererende eenheden [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValu
eMeasurementAssets

text

Beschrijving van een wijziging in
de waarderingstechniek gebruikt
bij waardering tegen reële waarde,
activa

De beschrijving van een wijziging in de waarderingstech informatieverschaffing: IFRS
niek (bijv. wijziging van een marktbenadering naar een 13 93 d
batenbenadering of het gebruik van een aanvullende waar
deringstechniek) voor de waardering tegen reële waarde
van activa. [Zie: batenbenadering [member]; marktbenade
ring [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValu
eMeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

text

Beschrijving van een wijziging in
de waarderingstechniek gebruikt
bij waardering tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van een wijziging in de waarderingstech informatieverschaffing: IFRS
niek (bijv. wijziging van een marktbenadering naar een 13 93 d
batenbenadering of het gebruik van een aanvullende waar
deringstechniek) voor de waardering tegen reële waarde
van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: ei
genvermogensinstrumenten van een entiteit [member];
batenbenadering [member]; marktbenadering [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValu
eMeasurementLiabilities

text

Beschrijving van een wijziging in
de waarderingstechniek gebruikt
bij waardering tegen reële waarde,
verplichtingen

De beschrijving van een wijziging in de waarderingstech informatieverschaffing: IFRS
niek (bijvoorbeeld wijziging van een marktbenadering 13 93 d
naar een batenbenadering of het gebruik van een aanvul
lende waarderingstechniek) voor de waardering tegen reële
waarde van verplichtingen. [Zie: batenbenadering [mem
ber]; marktbenadering [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedToMeasu
reFairValueLessCostsOfDispo
sal

text

Beschrijving van een wijziging in
de waarderingstechniek gebruikt
voor de waardering van reële
waarde min kosten van de
vervreemding

De beschrijving van een wijziging in de waarderingstech
niek gebruikt voor de waardering van reële waarde min
kosten van de vervreemding. [Zie: waarderingstechnieken
[member]]

informatieverschaffing: IAS
36 134 e iiB,
informatieverschaffing: IAS
36 130 f ii

18.12.2020

text
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DescriptionOfBiologicalAs
setsWhereFairValueInformati
onIsUnreliable

NL

ifrs-full

L 429/142

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DescriptionOfChangeOfIn
vestmentEntityStatus

text

Beschrijving van de wijziging in de De beschrijving van de wijziging in de status van een informatieverschaffing: IFRS
status van een beleggingsentiteit
beleggingsentiteit. [Zie: informatieverschaffing over beleg 12 9B
gingsentiteiten [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEnti
tysObjectivesPoliciesAndPro
cessesForManagingCapita
lAndWhatEntityManagesAs
Capital

text

Beschrijving van wijzigingen in
doelstellingen, beleid en
procedures van de entiteit op het
gebied van kapitaalbeheer en wat
de entiteit als kapitaal beheert

De beschrijving van wijzigingen in doelstellingen, beleid informatieverschaffing: IAS
en procedures van de entiteit op het gebied van kapitaal 1 135 c
beheer en wat de entiteit als kapitaal beheert.

ifrs-full

text
DescriptionOfChangesInEsti
mationTechniquesOrSignifi
cantAssumptionsMadeWhe
nApplyingImpairmentRequi
rementsAndReasonsForThose
Changes

Beschrijving van wijzigingen in
ramingstechnieken of significante
veronderstellingen aangebracht bij
toepassing van vereisten inzake
bijzondere waardevermindering en
redenen voor die wijzigingen

De beschrijving van wijzigingen in de ramingstechnieken informatieverschaffing: IFRS
of significante veronderstellingen die zijn aangebracht bij 7 35G c
toepassing van vereisten inzake bijzondere waardevermin
dering en de redenen voor die wijzigingen.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInExpo text
suresToRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17AndHowTheyArise

Beschrijving van veranderingen in
risicoposities die voortvloeien uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten en
hoe deze ontstaan.

De beschrijving van veranderingen in risicoposities die informatieverschaffing: IFRS
voortvloeien uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 124 c — ingangsdatum
17 vallende contracten en hoe deze ontstaan.
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMe
thodsAndAssumptionsUse
dInPreparingSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptions

text

Beschrijving van wijzigingen in de
methoden en veronderstellingen
gehanteerd bij de opstelling van
een gevoeligheidsanalyse voor
actuariële veronderstellingen

De beschrijving van wijzigingen in de methoden en ver informatieverschaffing: IAS
onderstellingen die worden gehanteerd bij de opstelling 19 145 c
van een gevoeligheidsanalyse voor belangrijke actuariële
veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMe
thodsAndAssumptionsUse
dInPreparingSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExposu
resThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

text

Beschrijving van wijzigingen in de
methoden en veronderstellingen
gehanteerd bij de opstelling van
een gevoeligheidsanalyse voor
veranderingen in blootstellingen
aan risico die voortvloeien uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten

De beschrijving van de wijzigingen in de methoden en informatieverschaffing: IFRS
veronderstellingen die worden gehanteerd bij de opstelling 17 128 c — ingangsdatum
van de gevoeligheidsanalyse voor veranderingen in bloot 1.1.2021
stellingen aan risico die voortvloeien uit binnen het toe
passingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DescriptionOfChangesInMe
thodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17AndProcessesForEsti
matingInputsToThoseMe
thods

text

Beschrijving van wijzigingen in de
methoden gehanteerd bij
waardering van binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten en procedures
voor schatting van bij die
methoden gebruikte inputs

De beschrijving van wijzigingen in de methoden die bij de informatieverschaffing: IFRS
waardering van binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 17 117 b — ingangsdatum
vallende contracten worden gehanteerd en de procedures 1.1.2021
voor de schatting van de inputs voor die methoden.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMe
thodsUsedToMeasureRisksT
hatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

text

Beschrijving van wijzigingen in
methoden gehanteerd voor meting
van risico’s die voortvloeien uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten

De beschrijving van wijzigingen in de methoden die wor informatieverschaffing: IFRS
den gehanteerd voor de meting van risico’s die voort 17 124 c — ingangsdatum
vloeien uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 val 1.1.2021
lende contracten.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInOb
text
jectivesPoliciesAndProcesses
ForManagingRisksThatArise
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

Beschrijving van wijzigingen in de
doelstellingen, het beleid en de
procedures met betrekking tot het
beheer van de risico’s die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten

De beschrijving van wijzigingen in de doelstellingen, het informatieverschaffing: IFRS
beleid en de procedures van de entiteit met betrekking tot 17 124 c — ingangsdatum
het beheer van risico’s die voortvloeien uit binnen het 1.1.2021
toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInPlan
ToSellNoncurrentAssetOrDis
posalGroupHeldForSale

text

Beschrijving van wijzigingen in het
plan tot verkoop van vaste activa
of van een groep activa die
worden afgestoten en die zijn
aangehouden voor verkoop

De beschrijving van de feiten en omstandigheden die tot informatieverschaffing: IFRS
de beslissing hebben geleid tot wijziging van het plan tot 5 42
verkoop van vaste activa of van groepen activa die wor
den afgestoten. [Zie: vaste activa of groepen activa die
worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aange
houden voor verkoop; groepen activa die worden afgesto
ten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor ver
koop [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInSer
viceConcessionArrangement

text

Beschrijving van wijzigingen in
De beschrijving van wijzigingen in dienstverlening uit informatieverschaffing: SIC
dienstverlening uit hoofde van een hoofde van een concessieovereenkomst. [Zie: dienstver 29 6 d
concessieovereenkomst
lening uit hoofde van concessieovereenkomsten [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
dAndOtherCreditEnhance
mentsFinancialAssetsThatAr
eIndividuallyDeterminedTo
BeImpaired

text

Beschrijving van aangehouden
zekerheden en andere
kredietbeschermingen, financiële
activa waarvan individueel is
vastgesteld dat ze een bijzondere
waardevermindering hebben
ondergaan

NL

ifrs-full

L 429/144

Prefix

18.12.2020

voorbeeld: IFRS 7 IG29 c —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 37 b —
vervaldatum 1.1.2021
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De beschrijving van de aard van aangehouden zekerheden
en andere kredietbeschermingen verkregen voor financiële
activa waarvan individueel is vastgesteld dat ze een bij
zondere waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: fi
nanciële activa]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van als onderpand
aangehouden zekerheden en
andere kredietbescherming en de
financiële impact daarvan voor het
bedrag dat het best de maximale
blootstelling weergeeft.

De beschrijving van als onderpand aangehouden zekerhe informatieverschaffing: IFRS
den en van andere kredietbescherming, alsook van de 7 36 b — vervaldatum
financiële impact daarvan (bijvoorbeeld een kwantificering 1.1.2021
van de mate waarin zekerheidsstellingen en andere kre
dietbescherming het kredietrisico beperken) voor het be
drag dat het best het maximale kredietrisico weergeeft
waaraan de entiteit is blootgesteld. [Zie: kredietrisico
[member]; maximale blootstelling aan kredietrisico]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCredi
tEnhancements2014

text

Beschrijving van als onderpand
aangehouden zekerheden en
andere kredietbescherming

De beschrijving van als onderpand aangehouden zekerhe informatieverschaffing: IFRS
den en andere kredietbescherming voor het bedrag dat het 7 35K b
best de maximale blootstelling aan kredietrisico weergeeft.
Dit behelst een beschrijving van de aard en de kwaliteit
van de aangehouden zekerheden; een toelichting bij alle
significante veranderingen van de kwaliteit van die zeker
heden of kredietbeschermingen en informatie over finan
ciële instrumenten waarvoor een entiteit vanwege de ze
kerheden geen voorziening voor verliezen heeft opge
nomen. [Zie: kredietrisico [member]; maximale blootstel
ling aan kredietrisico]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCredi
tEnhancementsAndTheirFi
nancialEffectInRespectOfA
mountThatBestRepresents
MaximumExposureFinancia
lInstrumentsToWhichImpair
mentRequirements
InIFRS9AreNotApplied

text

Beschrijving van als onderpand
aangehouden zekerheden en
andere kredietbescherming, alsook
van de financiële impact daarvan
voor het bedrag dat het best de
maximale blootstelling weergeeft,
financiële instrumenten waarop de
vereisten van IFRS 9 inzake
bijzondere waardevermindering
niet worden toegepast

De beschrijving als onderpand aangehouden zekerheden informatieverschaffing: IFRS
en andere kredietbescherming, alsook van de financiële 7 36 b
impact daarvan (bijvoorbeeld een kwantificering van de
mate waarin zekerheidsstellingen en andere kredietbe
scherming het kredietrisico beperken) voor het bedrag
dat het best de maximale blootstelling aan kredietrisico
weergeeft van financiële instrumenten waarop de vereisten
van IFRS 9 inzake bijzondere waardevermindering niet
worden toegepast. [Zie: kredietrisico [member]; maximale
blootstelling aan kredietrisico]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralPer
mittedToSellOrRepledgeInAb
senceOfDefaultByOwnerOf
Collateral

text

Beschrijving van voorwaarden 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
eigenaar van de zekerheid niet in
gebreke is

De beschrijving van de voorwaarden die zijn gekoppeld informatieverschaffing: IFRS
aan het gebruik door de entiteit van een zekerheid met 7 15 c
het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan der
den te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in
gebreke is.
L 429/145

text
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DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCredi
tEnhancements

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

text

Label

Referenties

ifrs-full

DescriptionOfComparisonBe
tweenAssetsAndLiabilitiesRe
cognisedInRelationToStructu
redEntitiesAndMaximumEx
posureToLossFromInterestsIn
StructuredEntities

De beschrijving van de vergelijking van de boekwaarde informatieverschaffing: IFRS
van de activa en verplichtingen van de entiteit die verband 12 29 d
houden met haar belangen in gestructureerde entiteiten en
de maximale blootstelling aan verlies uit hoofde van deze
entiteiten. [Zie: boekwaarde [member]; niet-geconsoli
deerde gestructureerde entiteiten [member]; maximale
blootstelling aan verlies uit hoofde van belangen in ge
structureerde entiteiten]

ifrs-full

DescriptionOfComplianceWit text
hIFRSsIfAppliedForInterimFi
nancialReport

ifrs-full

DescriptionOfCompositionO
fUnderlyingItemsForCon
tractsWithDirectParticipation
Features

text

Beschrijving van de samenstelling
van de onderliggende posten voor
contracten met directe
winstdelingselementen

ifrs-full

DescriptionOfConcentrations
OfInsuranceRisk

text

Beschrijving van concentraties van De beschrijving van concentraties van verzekeringsrisico, informatieverschaffing: IFRS
verzekeringsrisico
met inbegrip van een beschrijving hoe het management 4 39 c ii — vervaldatum
concentraties vaststelde en een beschrijving van het ge 1.1.2021
meenschappelijke kenmerk waardoor iedere concentratie
zich onderscheidt (bijvoorbeeld het type verzekerde ge
beurtenis, het geografische gebied of de valuta).

ifrs-full

DescriptionOfConclusi
onWhyTransactionPriceWas
NotBestEvidenceOfFairValue

text

Beschrijving van de conclusie
waarom de transactieprijs niet de
beste indicatie van reële waarde
was

NL

Beschrijving van de vergelijking
tussen activa en verplichtingen
opgenomen met betrekking tot
gestructureerde entiteiten en
maximale blootstelling aan verlies
uit hoofde van belangen in
gestructureerde entiteiten

Documentatielabel

L 429/146

Prefix

Beschrijving van overeenstemming De beschrijving van de overeenstemming van het tussen informatieverschaffing: IAS
met IFRS, indien toegepast voor
tijdse financiële verslag van de entiteit met de IFRS. [Zie: 34 19
tussentijds financieel verslag
IFRS [member]]

18.12.2020

De beschrijving waarom de entiteit heeft geconcludeerd informatieverschaffing: IFRS
dat de transactieprijs niet de beste indicatie van de reële 7 28 c
waarde was, met inbegrip van een beschrijving van de
informatie die de reële waarde onderbouwt.
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De beschrijving van de samenstelling van de onderlig informatieverschaffing: IFRS
gende posten voor contracten met directe winstdelings 17 111 — ingangsdatum
elementen. Verzekeringscontracten met directe winst 1.1.2021
delingselementen zijn verzekeringscontracten waarvoor,
bij de sluiting ervan: a) de contractvoorwaarden bepalen
dat de polishouder deelneemt aan een deel van een dui
delijk omschreven pool van onderliggende posten; b) de
entiteit verwacht de polishouder een bedrag te zullen
moeten uitkeren dat gelijk is aan een aanzienlijk deel
van de reëlewaardeopbrengsten van de onderliggende pos
ten; en c) de entiteit verwacht dat een aanzienlijk deel van
elke wijziging in de aan de polishouder uit te keren be
dragen zal variëren naargelang van de verandering in de
reële waarde van de onderliggende posten. Onderliggende
posten zijn posten die sommige van de aan een polishou
der uit te keren bedragen bepalen.

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van de contractuele
overeenkomst of vastgelegde
grondslag voor het belasten van
nettokosten uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten

De beschrijving van de contractuele overeenkomst of de informatieverschaffing: IAS
vastgelegde grondslag voor het belasten van de nettokos 19 149 a
ten uit hoofde van toegezegde pensioenrechten of het feit
dat een dergelijke grondslag niet bestaat voor entiteiten
die deelnemen aan toegezegdpensioenregelingen waarbij
risico’s tussen entiteiten onder gemeenschappelijke zeg
genschap worden verdeeld. [Zie: toegezegdpensioenrege
lingen waarbij risico’s tussen entiteiten onder gemeen
schappelijke zeggenschap worden gedeeld [member]]

ifrs-full

DescriptionOfConversionOf
DebtToEquity

text

Beschrijving van omzetting van
vreemd vermogen in eigen
vermogen

De beschrijving van de omzetting in natura van vreemd voorbeeld: IAS 7 44 c
vermogen in eigen vermogen.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaSatis
fiedWhenUsingPremiumAllo
cationApproach

text

Beschrijving van de criteria
De beschrijving van de criteria in de alinea’s 53 en 69 van informatieverschaffing: IFRS
waaraan is voldaan bij gebruik van IFRS 17 waaraan is voldaan wanneer een entiteit de pre 17 97 a — ingangsdatum
de premietoerekeningsbenadering mietoerekeningsbenadering volgt. De premietoerekenings 1.1.2021
benadering is een in de alinea’s 53 tot en met 59 van
IFRS 17 beschreven benadering waarmee de waardering
van de verplichting uit hoofde van resterende dekking
voor een groep verzekeringscontracten wordt vereenvou
digd.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaUsedTo text
DistinguishInvestmentProper
tyFromOwneroccupiedProper
tyAndFromPropertyHeldSaleI
nOrdinaryCourseOfBusiness

Beschrijving van criteria om
vastgoedbeleggingen te
onderscheiden van vastgoed voor
eigen gebruik en van vastgoed
aangehouden voor verkoop in het
kader van normale bedrijfsvoering

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference text
ToDisclosuresAboutActivities
SubjectToRateRegulation

Beschrijving van verwijzingen naar De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaf informatieverschaffing: IFRS
fing over aan tariefregulering onderworpen activiteiten.
14 31
informatieverschaffing over aan
tariefregulering onderworpen
activiteiten

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutCredi
tRiskPresentedOutsideFinanci
alStatements

text

Beschrijving van verwijzingen naar De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaf informatieverschaffing: IFRS
informatieverschaffing over
fing over kredietrisico dat naast de jaarrekening wordt 7 35C
kredietrisico dat naast de
gepresenteerd.
jaarrekening wordt gepresenteerd

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutHedgeAc
countingPresentedOutsideFi
nancialStatements

text

Beschrijving van verwijzingen naar De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaf informatieverschaffing: IFRS
informatieverschaffing over hedge fing over hedge accounting die naast de jaarrekening 7 21B
wordt gepresenteerd.
accounting die naast de
jaarrekening wordt gepresenteerd

De beschrijving van de criteria die worden gebruikt om informatieverschaffing: IAS
vastgoedbeleggingen te onderscheiden van vastgoed voor 40 75 c
eigen gebruik en vastgoed aangehouden voor verkoop in
het kader van de normale bedrijfsvoering, in situaties
waarin de classificatie van het vastgoed als vastgoedbeleg
ging moeilijk uitvoerbaar is. [Zie: vastgoedbeleggingen]

L 429/147

text
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DescriptionOfContractualA
greementOrStatedPolicyFor
ChargingNetDefinedBenefit
Cost
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ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel
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Beschrijving van verwijzingen naar De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaf informatieverschaffing: IFRS
informatieverschaffing over
fing over leaseovereenkomsten.
16 52
leaseovereenkomsten

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutNature
AndExtentOfRisksArising
FromFinancialInstruments

text

Beschrijving van verwijzingen naar
informatieverschaffing over de
aard en omvang van risico’s die
voortvloeien uit financiële
instrumenten

De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaf informatieverschaffing: IFRS
fing over de aard en omvang van risico’s die voortvloeien 7 B6
uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten,
klasse [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutPlans
ThatShareRisksBetweenEnti
tiesUnderCommonControlI
nAnotherGroupEntitysFinan
cialStatements

text

Beschrijving van verwijzingen naar
informatieverschaffing over
regelingen die risico’s delen tussen
entiteiten onder
gemeenschappelijke zeggenschap
in de jaarrekening van een andere
groepsentiteit

De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaf informatieverschaffing: IAS
fing over toegezegdpensioenregelingen die risico’s delen 19 150
tussen entiteiten onder gemeenschappelijke zeggenschap
in de jaarrekening van een andere groepsentiteit. [Zie:
toegezegdpensioenregelingen waarbij risico’s tussen enti
teiten onder gemeenschappelijke zeggenschap worden ge
deeld [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresPresentedOutsi
deInterimFinancialStatements

text

Beschrijving van verwijzingen naar De beschrijving van verwijzingen naar informatieverschaf informatieverschaffing: IAS
informatieverschaffing die naast de fing die naast de tussentijdse jaarrekening wordt gepresen 34 16A
tussentijdse jaarrekening wordt
teerd.
gepresenteerd

ifrs-full

DescriptionOfCurrency
InWhichSupplementaryInfor
mationIsDisplayed

text

Beschrijving van de valuta waarin
de aanvullende informatie wordt
weergegeven

De beschrijving van de valuta waarin de aanvullende in informatieverschaffing: IAS
formatie van de entiteit wordt weergegeven.
21 57 b

ifrs-full

DescriptionOfCurrentAndFor
merWayOfAggregatingAssets

text

Beschrijving van de huidige en
vroegere wijze waarop activa
worden en werden samengevoegd

De beschrijving van de huidige en vroegere wijze waarop informatieverschaffing: IAS
activa worden en werden samengevoegd voor kasstroom 36 130 d iii
genererende eenheden indien de samenvoeging van activa
voor de identificatie van de kasstroomgenererende een
heid is gewijzigd sinds de (eventuele) vorige schatting
van de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende
eenheid. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCurrentCom
mitmentsOrIntentionsToPro
videSupportToSubsidiary

text

Beschrijving van bestaande
verbintenissen of voornemens om
steun aan een
dochteronderneming te verlenen

De beschrijving van bestaande verbintenissen of voor informatieverschaffing: IFRS
nemens om steun aan een dochteronderneming te ver 12 19D b
lenen. [Zie: dochterondernemingen [member]]

18.12.2020

text
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DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutLeases
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ifrs-full
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Beschrijving van details over het
gedurende de periode niet
nakomen van bepalingen
aangaande de hoofdsom, rente, het
“sinking fund” of
aflossingsbepalingen met
betrekking tot aangegane leningen,
die de financier in staat stelden
om versnelde aflossing te eisen

De beschrijving van de details over het gedurende de informatieverschaffing: IFRS
periode niet nakomen van bepalingen aangaande de 7 19
hoofdsom, rente, het “sinking fund” of aflossingsbepalin
gen met betrekking tot aangegane leningen, die de finan
cier in staat stelden om versnelde aflossing te eisen.

ifrs-full

DescriptionOfDetailsOfDe
faultsDuringPeriodOfPrinci
palInterestSinkingFundOrRe
demptionTermsOfLoans
Payable

text

Beschrijving van details over het
gedurende de periode niet
nakomen van bepalingen
aangaande de hoofdsom, rente, het
“sinking fund” of
aflossingsbepalingen met
betrekking tot aangegane leningen

De beschrijving van de details over het gedurende de informatieverschaffing: IFRS
periode niet nakomen van bepalingen aangaande de 7 18 a
hoofdsom, rente, het “sinking fund” of aflossingsbepalin
gen met betrekking tot aangegane leningen.

ifrs-full

DescriptionOfDifficulties
StructuredEntityExperienced
InFinancingItsActivities

text

Beschrijving van moeilijkheden die De beschrijving van de moeilijkheden die een gestructu voorbeeld: IFRS 12 B26 f
een gestructureerde entiteit bij de reerde entiteit bij de financiering van haar activiteiten
financiering van haar activiteiten
heeft ondervonden.
heeft ondervonden

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRate
sAppliedToCashFlowProjecti
ons

X.XX instant

Op de kasstroomramingen
toegepaste disconteringsvoet

De op de kasstroomramingen toegepaste disconterings
voet voor een kasstroomgenererende eenheid (groep van
eenheden). [Zie: kasstroomgenererende eenheden [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRate
sUsedInCurrentEstimateOfVa
lueInUse

X.XX instant

Disconteringsvoet gebruikt bij
actuele schatting van de
bedrijfswaarde

De disconteringsvoet gebruikt bij de actuele schatting van informatieverschaffing: IAS
de contante waarde van de kasstromen die worden ver 36 130 g
wacht voort te komen uit een actief of een kasstroomge
nererende eenheid.

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRate
sUsedInPreviousEstimateOf
ValueInUse

X.XX instant

Disconteringsvoet gebruikt bij
vorige schatting van de
bedrijfswaarde

De disconteringsvoet gebruikt bij de vorige schatting van informatieverschaffing: IAS
de contante waarde van de kasstromen die worden ver 36 130 g
wacht voort te komen uit een actief of een kasstroomge
nererende eenheid.
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DescriptionOfDetailsOfBrea
text
chesWhichPermittedLender
ToDemandAcceleratedRepay
mentDuringPeriodOfPrincipal
InterestSinkingFundOrRe
demptionTermsOfLoans
Payable

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

informatieverschaffing: IAS
36 134 d v,
informatieverschaffing: IAS
36 134 e v

L 429/149

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X.XX instant

Label

Referenties

De effectieve rentevoet voor financiële activa die uit de informatieverschaffing: IFRS
categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 7 12C a
van waardeverandering in de winst-en-verliesrekening zijn
geherclassificeerd naar de categorie gewaardeerd tegen ge
amortiseerde kostprijs of reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat op de datum van herclassificatie. [Zie: fi
nanciële activa]

ifrs-full

text
DescriptionOfEffectOfChan
gingBusinessModelForMana
gingFinancialAssetsOnFinanci
alStatements

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfRegula
toryFrameworkOnPlan

text

Beschrijving van de gevolgen van
regelgeving voor een regeling

ifrs-full

DescriptionOfEstimateOfRan
geOfOutcomesFromContin
gentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAs
sets

text

Beschrijving van een schatting van De beschrijving van de schatting van het bereik van niet- informatieverschaffing: IFRS
het bereik van niet-gedisconteerde gedisconteerde uitkomsten uit hoofde van voorwaardelij 3 B64 g iii
ke-vergoedingsregelingen en vrijwaringsactiva.
uitkomsten uit hoofde van
voorwaardelijkevergoedingsregelingen en
vrijwaringsactiva

ifrs-full

DescriptionOfEventOrChan
geInCircumstancesThatCau
sedRecognitionOfDeferred
TaxBenefitsAcquiredInBusi
nessCombinationAfterAcqui
sitionDate

text

Beschrijving van de gebeurtenis of
wijziging in omstandigheden die
heeft geleid tot de opname van de
in een bedrijfscombinatie na de
overnamedatum verworven
uitgestelde belastingvoordelen

De beschrijving van de gebeurtenis of wijziging in om informatieverschaffing: IAS
standigheden die heeft geleid tot de opname van uit 12 81 k
gestelde belastingvoordelen die waren verworven in een
bedrijfscombinatie maar pas na de overnamedatum zijn
opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfRes
trictionsOnTitlePropertyPlan
tAndEquipment

text

Beschrijving van het bestaan van
beperkingen op eigendom,
materiële vaste activa

De beschrijving van het bestaan van beperkingen op ei informatieverschaffing: IAS
gendom van materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste 16 74 a
activa]

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfT
hirdpartyCreditEnhancement

text

Beschrijving van het bestaan van
externe kredietbescherming

De beschrijving van het bestaan van externe kredietbe informatieverschaffing: IFRS
scherming voor verplichtingen gewaardeerd tegen reële 13 98
waarde en uitgegeven met een onlosmakelijke externe
kredietbescherming. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]]

Beschrijving van de gevolgen van De beschrijving van de gevolgen voor de jaarrekening van informatieverschaffing: IFRS
de wijziging van het bedrijfsmodel de wijziging van het bedrijfsmodel van de entiteit voor 7 12B b
voor het beheer van financiële
het beheer van financiële activa. [Zie: financiële activa]
activa voor jaarrekening
De beschrijving van de gevolgen van de regelgeving voor informatieverschaffing: IAS
een toegezegdpensioenregeling, zoals het actiefplafond. 19 139 a ii
[Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

18.12.2020

DescriptionOfEffectiveIntere
stRateDeterminedOnDateOf
Reclassification
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ifrs-full

NL

Effectieve rentevoet bepaald op de
datum van herclassificatie voor
activa die uit de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies zijn geherclassificeerd naar
de categorie gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs of reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Documentatielabel

L 429/150

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

text block

Label

Referenties

De informatieverschaffing over de bekende of redelijker informatieverschaffing:
wijs schatbare informatie die van belang is om de moge IAS 8 30 b
lijke impact te beoordelen die de toepassing van een
nieuwe IFRS die is uitgegeven maar nog niet van kracht
is, zal hebben.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpac
tOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretations
Abstract

Informatieverschaffing over de
verwachte impact van de eerste
toepassing van nieuwe
standaarden of interpretaties
[abstract]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpac
tOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretationsLi
neItems

Informatieverschaffing over de
verwachte impact van de eerste
toepassing van nieuwe
standaarden of interpretaties [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpac table
tOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretationsTa
ble

Informatieverschaffing over de
verwachte impact van de eerste
toepassing van nieuwe
standaarden of interpretaties
[table]

Schema met informatie over de verwachte impact van de informatieverschaffing:
eerste toepassing van nieuwe standaarden of interpretaties. IAS 8 30 b

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimin
gOfOutflowsContingentLiabi
litiesInBusinessCombination

text

Beschrijving van het verwachte
tijdstip van uitstromen,
voorwaardelijke verplichtingen in
een bedrijfscombinatie

De beschrijving van het verwachte tijdstip waarop de uit
stromen van economische voordelen voor voorwaarde
lijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie
zullen plaatsvinden. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen
[member]; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimin
gOfOutflowsOtherProvisions

text

Beschrijving van het verwachte
tijdstip van uitstromen, andere
voorzieningen

De beschrijving van het verwachte tijdstip waarop uitstro informatieverschaffing: IAS
men van economische voordelen met betrekking tot an 37 85 a
dere voorzieningen zullen plaatsvinden. [Zie: andere voor
zieningen]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedVolati
lityShareOptionsGranted

X.XX
duration

Verwachte volatiliteit, toegekende
aandelenopties

De verwachte volatiliteit van de aandelenprijs gebruikt informatieverschaffing: IFRS
voor berekening van de reële waarde van de toegekende 2 47 a i
aandelenopties. De verwachte volatiliteit is een maatstaf
voor het bedrag waarmee een prijs gedurende een periode
naar verwachting zal schommelen. De maatstaf van vola
tiliteit die wordt gebruikt in het kader van optiewaarde
ringsmodellen is de standaarddeviatie op jaarbasis van het
continu samengestelde rendement op het aandeel gedu
rende een bepaalde periode.

informatieverschaffing: IFRS
3 B67 c,
informatieverschaffing: IFRS
3 B64 j

L 429/151

DescriptionOfExpectedImpac
tOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretations
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ifrs-full

NL

Informatieverschaffing over de
verwachte impact van de eerste
toepassing van nieuwe
standaarden of interpretaties [text
block]

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

DescriptionOfExplanationOf
FactAndReasonsWhyRangeO
fOutcomesFromContingent
ConsiderationArrangements
AndIndemnificationAssets
CannotBeEstimated

Beschrijving van de verklaring van De beschrijving van het feit en de redenen waarom het informatieverschaffing: IFRS
het feit en de redenen waarom het bereik van uitkomsten voor voorwaardelijke-vergoedings 3 B64 g iii
bereik van uitkomsten voor
regelingen en vrijwaringsactiva niet kan worden geschat.
voorwaardelijkevergoedingsregelingen en
vrijwaringsactiva niet kan worden
geschat

ifrs-full

DescriptionOfExposuresTo
text
RisksThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17And
HowTheyArise

Beschrijving van risicoposities die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten en hoe deze
ontstaan

De beschrijving van de risicoposities die voortvloeien uit informatieverschaffing: IFRS
binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende con 17 124 a — ingangsdatum
tracten en hoe deze ontstaan.
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfExposureToRisk

text

Beschrijving van blootstelling aan
risico

De beschrijving van risicoblootstellingen die voortvloeien informatieverschaffing: IFRS
uit financiële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, 7 33 a
klasse [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhi
chEntityCanBeLiableToMul
tiemployerOrStatePlanForO
therEntitiesObligations

text

Beschrijving van de mate waarin
de entiteit aansprakelijk kan
worden gesteld voor
verplichtingen van andere
entiteiten uit hoofde van de
collectieve
toegezegdpensioenregeling van
meer werkgevers of de wettelijke
pensioenregeling

De beschrijving van de mate waarin de entiteit aanspra informatieverschaffing: IAS
kelijk kan worden gesteld voor verplichtingen van andere 19 148 b
entiteiten uit hoofde van de contractuele bepalingen van
de collectieve toegezegdpensioenregeling van meer werk
gevers of de wettelijke pensioenregeling. [Zie: collectieve
toegezegdpensioenregelingen van meer werkgevers [mem
ber]; wettelijke toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhich text
FairValueOfInvestmentProper
tyIsBasedOnValuationByInde
pendentValuer

Beschrijving van de mate waarin
de reële waarde van
vastgoedbeleggingen is gebaseerd
op een waardering door een
onafhankelijke taxateur.

De beschrijving van de mate waarin de reële waarde van informatieverschaffing: IAS
vastgoedbeleggingen (zoals gewaardeerd of vermeld in de 40 75 e
jaarrekening) is gebaseerd op een waardering door een
onafhankelijke taxateur die in het bezit is van een erkende
en relevante beroepskwalificatie en beschikt over recente
ervaring met de locatie en categorie van de te waarderen
vastgoedbelegging. [Zie: vastgoedbeleggingen]

text

18.12.2020

Beschrijving van de vervaldatum
van verrekenbare tijdelijke
verschillen, niet-gecompenseerde
fiscale verliezen en ongebruikte
fiscaal verrekenbare tegoeden
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DescriptionOfExpiryDateOf
text
TemporaryDifferencesUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCre
dits

NL

De beschrijving van de (eventuele) vervaldatum van ver informatieverschaffing: IAS
rekenbare tijdelijke verschillen, niet-gecompenseerde fis 12 81 e
cale verliezen en ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoe
den waarvoor in het overzicht van de financiële positie
geen uitgestelde belastingvordering is opgenomen. [Zie:
tijdelijke verschillen [member]; ongebruikte fiscaal ver
rekenbare tegoeden [member]; niet-gecompenseerde fis
caal verrekenbare verliezen [member]]

ifrs-full

L 429/152

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van feit en grondslag
voor de toerekening van de
boekwaarden die volgens de
voorheen toegepaste GAAP zijn
bepaald, indien de entiteit een
beroep doet op de in IFRS 1
D8A(b) opgenomen vrijstelling.

De beschrijving van het feit en de grondslag voor de informatieverschaffing: IFRS
toerekening van de boekwaarden die volgens de voorheen 1 31A
toegepaste GAAP zijn bepaald, indien de entiteit een be
roep doet op de in alinea D8A(b) van IFRS 1 opgenomen
vrijstelling voor olie- en gasactiva.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndBasis
OnWhichCarryingAmounts
WereDeterminedIfEntityUse
sExemptionInIFRS1D8B

text

Beschrijving van feit en grondslag
voor de bepaling van de
boekwaarden volgens de voorheen
toegepaste GAAP, indien de
entiteit een beroep doet op de in
IFRS 1 D8B opgenomen
vrijstelling.

De beschrijving van het feit en de grondslag voor de informatieverschaffing: IFRS
bepaling van de boekwaarden volgens de voorheen toe 1 31B
gepaste GAAP, indien de entiteit een beroep doet op de in
alinea D8B van IFRS 1 opgenomen vrijstelling voor aan
tariefregulering onderworpen activiteiten.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonsWhyMaximumExposure
ToLossFromInterestsInStruc
turedEntitiesCannotBeQuanti
fied

text

Beschrijving van feit en redenen
waarom de maximale blootstelling
aan verlies uit hoofde van
belangen in gestructureerde
entiteiten niet kan worden
gekwantificeerd

De beschrijving van het feit en de redenen waarom de informatieverschaffing: IFRS
entiteit haar maximale blootstelling aan verlies uit hoofde 12 29 c
van haar belangen in gestructureerde entiteiten niet kan
kwantificeren. [Zie: maximale blootstelling aan verlies uit
hoofde van belangen in gestructureerde entiteiten; nietgeconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonWhyEntitysExposureTo
RiskArisingFromContracts
WithinScopeOfIFRS17AtEn
dOfReportingPeriodIsNotRe
presentativeOfItsExposureDu
ringPeriod

text

Beschrijving van het feit dat en
van de reden waarom de
blootstelling aan risico van een
entiteit die voortvloeit uit binnen
het toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten aan het einde
van de verslagperiode niet
representatief is voor haar
risicopositie tijdens de periode

De beschrijving van het feit en de reden waarom de bloot informatieverschaffing: IFRS
stelling aan risico van een entiteit die voortvloeit uit bin 17 123 — ingangsdatum
nen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contrac 1.1.2021
ten aan het einde van de verslagperiode niet representatief
is voor haar risicopositie tijdens de periode.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonWhySensitivityAnalysisA
reUnrepresentative

text

Beschrijving van feit en reden
De beschrijving van het feit en de reden waarom gevoe informatieverschaffing: IFRS
waarom gevoeligheidsanalysen niet ligheidsanalysen niet representatief zijn voor inherente ri 7 42
representatief zijn
sico’s van financiële instrumenten (bijvoorbeeld omdat de
blootstelling aan het einde van het boekjaar de blootstel
ling gedurende het jaar niet weerspiegelt). [Zie: financiële
instrumenten, klasse [member]]

L 429/153

text
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DescriptionOfFactAndBasis
OnWhichCarryingAmounts
DeterminedUnderPrevious
GAAPWereAllocatedIfEntity
UsesExemptionInIFRS1D8Ab

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI
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attributen

Label

Documentatielabel
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De beschrijving van het feit en de reden waarom het informatieverschaffing: IFRS
volume van de afdekkingsrelaties waarop de vrijstelling 7 24D
in alinea 23C van IFRS 7 van toepassing is, niet repre
sentatief is voor de normale volumes.

ifrs-full

DescriptionOfFactorsThatMa
keUpGoodwillRecognised

text

Beschrijving van factoren waaruit
de opgenomen goodwill bestaat

De kwalitatieve beschrijving van de factoren waaruit de informatieverschaffing: IFRS
opgenomen goodwill bestaat, zoals verwachte synergie 3 B64 e
voordelen uit de samenvoeging van bedrijfsactiviteiten
van de overgenomen en overnemende partij, immateriële
activa die niet in aanmerking komen voor afzonderlijke
opname of andere factoren. [Zie: goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatA
mountOfChangeInAccountin
gEstimateIsImpracticable

text block

Beschrijving van het feit dat de
De beschrijving van het feit dat het bedrag van het effect informatieverschaffing:
inschatting van het bedrag van een op toekomstige perioden door schattingswijzigingen niet IAS 8 40
schattingswijziging niet haalbaar is is verschaft omdat de inschatting niet haalbaar is.
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChan
gingOneOrMoreUnobserva
bleInputsToReflectReasona
blyPossibleAlternativeAs
sumptionsWouldChangeFair
ValueSignificantlyAssets

text

Beschrijving van het feit dat een
verandering van een of meer van
de niet-waarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen de reële waarde
significant zou wijzigen, activa

De beschrijving van het feit dat een verandering van een informatieverschaffing: IFRS
of meer van de niet-waarneembare inputs voor de bepa 13 93 h ii
ling van de reële waarde van activa ter weerspiegeling van
redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen de
reële waarde significant zou wijzigen.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChan
gingOneOrMoreUnobserva
bleInputsToReflectReasona
blyPossibleAlternativeAs
sumptionsWouldChangeFair
ValueSignificantlyEntitysOw
nEquityInstruments

text

Beschrijving van het feit dat een
verandering van een of meer van
de niet-waarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen de reële waarde
significant zou wijzigen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van het feit dat een verandering van een informatieverschaffing: IFRS
of meer van de niet-waarneembare inputs voor de bepa 13 93 h ii
ling van de reële waarde van eigenvermogensinstrumenten
van de entiteit ter weerspiegeling van redelijkerwijs mo
gelijke alternatieve veronderstellingen de reële waarde sig
nificant zou wijzigen. [Zie: eigenvermogensinstrumenten
van een entiteit [member]]

18.12.2020

Beschrijving van feit en reden
waarom het volume van
afdekkingsrelaties waarop de
vrijstelling in IFRS 7 23C van
toepassing is, niet representatief is
voor normale volumes

Publicatieblad van de Europese Unie

DescriptionOfFactAndRea
text
sonWhyVolumeOfHedgingRe
lationshipsToWhichExemptio
nInIFRS723CAppliesIsUnre
presentativeOfNormalVolu
mes
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ifrs-full

L 429/154

Prefix

Elementnaam/rol URI
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Label
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Beschrijving van het feit dat een
verandering van een of meer van
de niet-waarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen de reële waarde
significant zou wijzigen,
verplichtingen

De beschrijving van het feit dat een verandering van een informatieverschaffing: IFRS
of meer van de niet-waarneembare inputs voor de bepa 13 93 h ii
ling van de reële waarde van verplichtingen ter weerspie
geling van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronder
stellingen de reële waarde significant zou wijzigen.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatEntity
DoesNotHaveLegalOrCon
structiveObligationToNegati
veNetAssetsTransitionFrom
ProportionateConsolidation
ToEquityMethod

text

Beschrijving van het feit dat de
entiteit geen in rechte afdwingbare
of feitelijke verplichting heeft met
betrekking tot negatieve
nettoactiva, overgang van
proportionele consolidatie naar de
vermogensmutatiemethode

De beschrijving van het feit dat de entiteit geen in rechte informatieverschaffing: IFRS
afdwingbare of feitelijke verplichting heeft met betrekking 11 C4
tot negatieve nettoactiva indien de samenvoeging van alle
eerdere proportioneel geconsolideerde activa en verplich
tingen bij de overgang van proportionele consolidatie
naar de vermogensmutatiemethode resulteert in negatieve
nettoactiva.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatHighe
stAndBestUseOfNonfinancia
lAssetDiffersFromCurrentUse

text

Beschrijving van het feit dat het
maximale en optimale gebruik van
een niet-financieel actief verschilt
van het huidige gebruik

De beschrijving van het feit dat het gebruik van een niet- informatieverschaffing: IFRS
financieel actief dat de waarde van het actief of de groep 13 93 i
van activa en verplichtingen (bijvoorbeeld een bedrijf)
waarbinnen het actief zou worden gebruikt, zou maxi
maliseren, verschilt van het huidige gebruik.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatImpac text
tIsNotKnownOrReasonablyEs
timable

Beschrijving van het feit dat de
impact van de eerste toepassing
van een nieuwe IFRS niet bekend
of redelijkerwijs inschatbaar is

De beschrijving van het feit dat de impact van de eerste voorbeeld: IAS 8 31 e ii
toepassing van een nieuwe IFRS niet bekend of redelijker
wijs inschatbaar is. [Zie: IFRS [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatMul
tiemployerPlanIsDefinedBene
fitPlan

Beschrijving van het feit dat een
collectieve regeling van meer
werkgevers of een wettelijke
regeling een
toegezegdpensioenregeling is

De beschrijving van het feit dat een collectieve regeling informatieverschaffing: IAS
van meer werkgevers of wettelijke regeling een toegezegd 19 148 d i
pensioenregeling is. [Zie: collectieve toegezegdpensioen
regelingen van meer werkgevers [member]; wettelijke toe
gezegdpensioenregelingen [member]]

text

L 429/155
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DescriptionOfFactThatChan
gingOneOrMoreUnobserva
bleInputsToReflectReasona
blyPossibleAlternativeAs
sumptionsWouldChangeFair
ValueSignificantlyLiabilities
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ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI
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Label

Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van financiële
instrumenten, hun boekwaarde en
toelichting waarom de reële
waarde niet op betrouwbare wijze
kan worden bepaald

De beschrijving van financiële instrumenten, hun boek informatieverschaffing: IFRS
waarde en een toelichting waarom de reële waarde niet 7 30 b — vervaldatum
op betrouwbare wijze kan worden bepaald voor financiële 1.1.2021
instrumenten waarvoor informatieverschaffingen over de
reële waarde niet zijn vereist. [Zie: financiële instrumen
ten, klasse [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFinancial
RiskManagementRelatedToA
griculturalActivity

text

Beschrijving van financieel
risicobeheer in verband met
agrarische activiteiten

De beschrijving van financieel risicobeheer in verband met informatieverschaffing: IAS
41 49 c
agrarische activiteiten.

ifrs-full

DescriptionOfForecastTrans
actionHedgeAccountingPrevi
ouslyUsedButNoLongerExpec
tedToOccur

text

Beschrijving van verwachte
toekomstige transacties waarop in
een vorige periode hedge
accounting was toegepast, maar
die naar verwachting niet meer
zullen plaatsvinden

De beschrijving van verwachte toekomstige transacties informatieverschaffing: IFRS
waarop voordien hedge accounting was toegepast, maar 7 23F, informatieverschaffing:
die naar verwachting niet meer zullen plaatsvinden.
IFRS 7 23 b — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsAssets

text

Beschrijving van frequentie en
De beschrijving van de frequentie en methoden van ij voorbeeld: IFRS 13 IE65 b,
methoden van testprocedures voor kings-, backtesting- en andere testprocedures voor waar voorbeeld: IFRS 13 93 g
deringsmodellen op basis van waardering tegen reële
waarderingsmodellen, activa
waarde voor activa.

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsEntitysOw
nEquityInstruments

text

Beschrijving van frequentie en
methoden van testprocedures voor
waarderingsmodellen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de frequentie en methoden van ij voorbeeld: IFRS 13 IE65 b,
kings-, backtesting- en andere testprocedures voor waar voorbeeld: IFRS 13 93 g
deringsmodellen op basis van waardering tegen reële
waarde voor eigenvermogensinstrumenten van de entiteit.
[Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [mem
ber]]

18.12.2020

DescriptionOfFinancialInstru text
mentsTheirCarryingAmoun
tAndExplanationOfWhyFair
ValueCannotBeMeasuredRelia
bly

ifrs-full

text
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De beschrijving van financiële instrumenten aangewezen informatieverschaffing: IFRS
als afdekkingsinstrumenten. Afdekkingsinstrumenten zijn 7 22 b — vervaldatum
aangewezen derivaten of (uitsluitend voor afdekking van 1.1.2021
het risico van wisselkoerswijzigingen) aangewezen niet-af
geleide financiële activa en niet-afgeleide financiële ver
plichtingen waarvan de reële waarde of kasstromen naar
verwachting veranderingen in de reële waarde van of kas
stromen uit een aangemerkte afgedekte post zullen com
penseren. [Zie: derivaten [member]; afgeleide financiële
activa; afgeleide financiële verplichtingen; financiële instru
menten, klasse [member]; financiële activa]

DescriptionOfFinancialInstru
mentsDesignatedAsHedging
Instrument

NL

Beschrijving van financiële
instrumenten aangewezen als
afdekkingsinstrumenten

ifrs-full
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DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsLiabilities

text

Beschrijving van frequentie en
methoden van testprocedures voor
waarderingsmodellen,
verplichtingen

De beschrijving van de frequentie en methoden van ij voorbeeld: IFRS 13 IE65 b,
kings-, backtesting- en andere testprocedures voor waar voorbeeld: IFRS 13 93 g
deringsmodellen op basis van waardering tegen reële
waarde voor verplichtingen.

ifrs-full

DescriptionOfFullyAmortise
dIntangibleAssets

text

Beschrijving van volledig
afgeschreven immateriële activa

De beschrijving van volledig afgeschreven immateriële ac voorbeeld: IAS 38 128 a
tiva die nog in gebruik zijn. [Zie: andere immateriële
activa dan goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfFunctionalCur
rency

text

Beschrijving van de functionele
valuta

De beschrijving van de valuta in de voornaamste eco informatieverschaffing: IAS
nomische omgeving waarin de entiteit actief is.
21 53,
informatieverschaffing: IAS
21 57 c

ifrs-full

DescriptionOfFundingArran
gementsAndFundingPolicy
ThatAffectFutureContributi
ons

text

Beschrijving van
financieringsregelingen en het
financieringsbeleid die toekomstige
bijdragen beïnvloeden

De beschrijving van financieringsregelingen en het finan
cieringsbeleid die toekomstige bijdragen aan toegezegd
pensioenregelingen beïnvloeden. [Zie: toegezegdpensioen
regelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFundingPolicy

text

Beschrijving van het
financieringsbeleid

De beschrijving van het beleid voor de overdracht van informatieverschaffing: IAS
activa aan een entiteit (het fonds) die geen juridische ban 26 35 c
den heeft met de entiteit van de werkgever, om toekom
stige verplichtingen voor de betaling van de pensioenrech
ten te vervullen.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithi
nEntityThatDecidesEntitysVa
luationPoliciesAndProcedure
sAssets

text

Beschrijving van de groep binnen
de entiteit die besluit over het
beleid en de procedures van de
entiteit voor waardering, activa

De beschrijving van de groep binnen de entiteit die besluit voorbeeld: IFRS 13 IE65 a i,
over het beleid en de procedures van de entiteit voor de voorbeeld: IFRS 13 93 g
waardering van activa tegen reële waarde.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithi
nEntityThatDecidesEntitysVa
luationPoliciesAndProcedure
sEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beschrijving van de groep binnen
de entiteit die besluit over het
beleid en de procedures van de
entiteit voor waardering,
eigenvermogensinstrumenten van
entiteit

De beschrijving van de groep binnen de entiteit die besluit voorbeeld: IFRS 13 IE65 a i,
over het beleid en de procedures van de entiteit voor de voorbeeld: IFRS 13 93 g
waardering van de eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit tegen reële waarde.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithi
nEntityThatDecidesEntitysVa
luationPoliciesAndProcedure
sLiabilities

text

Beschrijving van de groep binnen
de entiteit die besluit over het
beleid en de procedures van de
entiteit voor waardering,
verplichtingen

De beschrijving van de groep binnen de entiteit die besluit voorbeeld: IFRS 13 IE65 a i,
over het beleid en de procedures van de entiteit voor de voorbeeld: IFRS 13 93 g
waardering van verplichtingen tegen reële waarde.

NL

ifrs-full
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Groeipercentage dat wordt
toegepast bij de extrapolatie van
kasstroomramingen

Het groeipercentage dat wordt toegepast bij de extrapola
tie van kasstroomramingen na de periode die door de
recentste budgetten/voorspellingen worden gedekt voor
een kasstroomgenererende eenheid (groep van eenheden).
[Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]]

informatieverschaffing: IAS
36 134 d iv,
informatieverschaffing: IAS
36 134 e iv

ifrs-full

DescriptionOfHedgingInstru
mentsUsedToHedgeRiskExpo
suresAndHowTheyAreUsed

text

Beschrijving van
afdekkingsinstrumenten die
worden gebruikt om
risicoblootstellingen af te dekken
en van de wijze waarop zij
worden gebruikt

De beschrijving van afdekkingsinstrumenten die worden informatieverschaffing: IFRS
gebruikt om risicoblootstellingen af te dekken en van de 7 22B a
wijze waarop zij worden gebruikt. [Zie: afdekkingsinstru
menten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHistoricalInfor
mationAboutCounterpartyDe
faultRates

text

Beschrijving van historische
informatie over de
wanbetalingsgraad van de
tegenpartij

De beschrijving van historische informatie over de wan voorbeeld: IFRS 7 IG23 c —
betalingsgraad van de partij bij de transactie die niet de vervaldatum 1.1.2021,
entiteit is.
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowAcquire
rObtainedControlOfAcquiree

text

Beschrijving van de wijze waarop
de overnemende partij
zeggenschap kreeg over de
overgenomen partij

De beschrijving van de wijze waarop de overnemende informatieverschaffing: IFRS
partij de macht kreeg om het financiële en operationele 3 B64 d
beleid van de overgenomen partij te sturen teneinde voor
delen te verkrijgen uit haar activiteiten.

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOn
text
FairValueMeasurementDueTo
ChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAs
sumptionsWasCalculatedAs
sets

Beschrijving van hoe de gevolgen
voor waardering tegen reële
waarde als gevolg van de
verandering in een of meer van de
niet-waarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen waren
berekend, activa

De beschrijving van hoe de gevolgen voor de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van activa als gevolg van de verande 13 93 h ii
ring in een of meer van de niet-waarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alternatieve
veronderstellingen waren berekend.

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOn
text
FairValueMeasurementDueTo
ChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAs
sumptionsWasCalculatedEnti
tysOwnEquityInstruments

Beschrijving van hoe de gevolgen
voor de waardering tegen reële
waarde als gevolg van de
verandering in een of meer van de
niet-waarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen waren
berekend,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van hoe de gevolgen voor de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van 13 93 h ii
de entiteit als gevolg van de verandering in een of meer
van de niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van
redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen
waren berekend. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van
een entiteit [member]]
18.12.2020
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DescriptionOfGrowthRateU
sedToExtrapolateCashFlow
Projections

NL

ifrs-full
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De beschrijving van hoe de gevolgen voor de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen als gevolg van de 13 93 h ii
verandering in een of meer van de niet-waarneembare
inputs ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke al
ternatieve veronderstellingen waren berekend.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDe
terminedMaximumEconomic
BenefitAvailable

Beschrijving van hoe de entiteit
het beschikbare maximale
economische voordeel heeft
bepaald

De beschrijving van hoe de entiteit het beschikbare maxi informatieverschaffing: IAS
male economische voordeel met betrekking tot een toe 19 141 c iv
gezegdpensioenregeling heeft bepaald, nl. of deze voor
delen de vorm aannemen van terugbetalingen, verlaagde
toekomstige bijdragen of een combinatie van beide. [Zie:
toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDe
text
terminedThatThirdpartyInfor
mationUsedInFairValueMeasu
rementWasDevelopedInAc
cordanceWithIFRS13Assets

Beschrijving van hoe de entiteit
heeft bepaald dat externe
informatie gebruikt bij de
waardering tegen reële waarde was
ontwikkeld in overeenstemming
met IFRS 13, activa

De beschrijving van hoe de entiteit heeft bepaald dat voorbeeld: IFRS 13 IE65 d,
externe informatie, zoals noteringen van makelaars of voorbeeld: IFRS 13 93 g
prijsinformatiediensten, gebruikt bij de waardering tegen
reële waarde van activa, was ontwikkeld in overeenstem
ming met IFRS 13.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDe
text
terminedThatThirdpartyInfor
mationUsedInFairValueMeasu
rementWasDevelopedInAc
cordanceWithIFRS13Entity
sOwnEquityInstruments

Beschrijving van hoe de entiteit
heeft bepaald dat externe
informatie gebruikt bij de
waardering tegen reële waarde was
ontwikkeld in overeenstemming
met IFRS 13,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van hoe de entiteit heeft bepaald dat voorbeeld: IFRS 13 IE65 d,
externe informatie, zoals noteringen van makelaars of voorbeeld: IFRS 13 93 g
prijsinformatiediensten, gebruikt bij de waardering tegen
reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit, was ontwikkeld in overeenstemming met IFRS
13. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDe
text
terminedThatThirdpartyInfor
mationUsedInFairValueMeasu
rementWasDevelopedInAc
cordanceWithIFRS13Liabili
ties

Beschrijving van hoe de entiteit
heeft bepaald dat externe
informatie gebruikt bij de
waardering tegen reële waarde was
ontwikkeld in overeenstemming
met IFRS 13, verplichtingen

De beschrijving van hoe de entiteit heeft bepaald dat voorbeeld: IFRS 13 IE65 d,
externe informatie, zoals noteringen van makelaars of voorbeeld: IFRS 13 93 g
prijsinformatiediensten, gebruikt bij de waardering tegen
reële waarde van verplichtingen, was ontwikkeld in over
eenstemming met IFRS 13.

text
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Beschrijving van hoe de gevolgen
voor de waardering tegen reële
waarde als gevolg van de
verandering in een of meer van de
niet-waarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen waren
berekend, verplichtingen
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FairValueMeasurementDueTo
ChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAs
sumptionsWasCalculatedLia
bilities
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DescriptionOfHowEntityDe
terminedWhichStructuredEn
titiesItSponsored

text

Beschrijving van hoe de entiteit
heeft bepaald voor welke
gestructureerde entiteiten zij als
sponsor is opgetreden

De beschrijving van hoe de entiteit heeft bepaald voor informatieverschaffing: IFRS
welke gestructureerde entiteiten zij als sponsor is opge 12 27 a
treden.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDe
terminesConcentrations
OfRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Beschrijving van de wijze waarop De beschrijving van de wijze waarop de entiteit risicocon informatieverschaffing: IFRS
de entiteit risicoconcentraties
centraties bepaalt die voortvloeien uit binnen het toepas 17 127 — ingangsdatum
bepaalt die voortvloeien uit binnen singsgebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021
het toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDe
terminesEconomicRelations
hipBetweenHedgedItemAnd
HedgingInstrumentForPurpo
seOfAssessingHedgeEffective
ness

text

Beschrijving van de wijze waarop
de entiteit ten behoeve van de
beoordeling van de
afdekkingseffectiviteit de
economische relatie tussen de
afgedekte post en het
afdekkingsinstrument bepaalt

De beschrijving van de wijze waarop de entiteit ten be informatieverschaffing: IFRS
hoeve van de beoordeling van de afdekkingseffectiviteit de 7 22B b
economische relatie tussen de afgedekte post en het af
dekkingsinstrument bepaalt. Afdekkingseffectiviteit is de
mate waarin veranderingen in de reële waarde van of
kasstromen uit het afdekkingsinstrument compensatie bie
den voor veranderingen in de reële waarde van of kas
stromen uit de afgedekte post. [Zie: afdekkingsinstrumen
ten [member]; afgedekte posten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityEsta
blishesHedgeRatioAndWhat
SourcesOfHedgeIneffective
nessAre

text

Beschrijving van de wijze waarop
de entiteit de
afdekkingsverhouding vaststelt en
wat de bronnen van
afdekkingsineffectiviteit zijn.

De beschrijving van de wijze waarop de entiteit de afdek informatieverschaffing: IFRS
kingsverhouding vaststelt en wat de bronnen van afdek 7 22B c
kingsineffectiviteit zijn. De afdekkingsverhouding is de
verhouding tussen de hoeveelheid van het afdekkings
instrument en de hoeveelheid van de afgedekte post in
termen van hun relatieve wegingsfactoren. [Zie: winst
(verlies) uit hoofde van afdekkingsineffectiviteit]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityIsMa text
nagingProcessToTransitionTo
AlternativeBenchmarkRates
ForHedgingRelationships

Beschrijving van de wijze waarop
de entiteit het overgangsproces
naar alternatieve referentierentes
beheert

De beschrijving van de wijze waarop de entiteit het over informatieverschaffing: IFRS
gangsproces naar alternatieve referentierentes beheert
7 24H c

ifrs-full

text
DescriptionOfHowEntityMa
nagesLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

Beschrijving van de wijze waarop
de entiteit het liquiditeitsrisico
beheert dat voortvloeit uit binnen
het toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten

De beschrijving van de wijze waarop de entiteit het liqui informatieverschaffing: IFRS
diteitsrisico beheert dat voortvloeit uit binnen het toepas 17 132 a — ingangsdatum
singsgebied van IFRS 17 vallende contracten. [Zie: liqui 1.1.2021
diteitsrisico [member]]

NL

ifrs-full
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Beschrijving van de wijze waarop
de entiteit haar
risicobeheerstrategie tot
uitdrukking brengt door hedge
accounting te gebruiken en
specifieke afdekkingsrelaties aan te
wijzen die zij vaak opnieuw
vaststelt

De beschrijving van de wijze waarop de entiteit haar informatieverschaffing: IFRS
risicobeheerstrategie tot uitdrukking brengt door hedge 7 23C b ii
accounting te gebruiken en specifieke afdekkingsrelaties
aan te wijzen die zij vaak opnieuw vaststelt.

ifrs-full

DescriptionOfHowForward
lookingInformationHasBeen
IncorporatedIntoDeterminati
onOfExpectedCreditLosses

text

Beschrijving van de wijze waarop
toekomstgerichte informatie is
meegenomen bij de bepaling van
te verwachten kredietverliezen

De beschrijving van de wijze waarop toekomstgerichte informatieverschaffing: IFRS
informatie is meegenomen bij de bepaling van de te ver 7 35G b
wachten kredietverliezen, met inbegrip van het gebruik
van macro-economische informatie.

ifrs-full

DescriptionOfHowFutureRe
coveryOrReversalOfRegulato
ryDeferralAccountBalancesIs
AffectedByRisksAndUncer
tainty

text

Beschrijving van de wijze waarop
toekomstige realisatie of
terugneming van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering wordt beïnvloed
door risico’s en onzekerheid

De beschrijving van de wijze waarop de toekomstige rea informatieverschaffing: IFRS
lisatie of terugneming van uitgestelde rekeningen in ver 14 30 c
band met prijsregulering wordt beïnvloed door risico’s en
onzekerheid. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met
prijsregulering [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurer
ConcludedThatItQualifiesFor
TemporaryExemptionFro
mIFRS9

text

Beschrijving van de wijze waarop
verzekeraar tot de conclusie is
gekomen dat hij voor tijdelijke
vrijstelling van IFRS 9 in
aanmerking komt

De beschrijving van de wijze waarop een verzekeraar tot informatieverschaffing: IFRS
de conclusie is gekomen dat hij voor de tijdelijke vrijstel 4 39C — vervaldatum
ling van IFRS 9 in aanmerking komt.
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurerDe
terminedThatItDidNotEngage
InSignificantActivityUncon
nectedWithInsurance

text

Beschrijving van de wijze waarop
verzekeraar heeft bepaald dat hij
geen belangrijke activiteit uitoefent
die niet met verzekering verband
houdt

De beschrijving van de wijze waarop een verzekeraar heeft informatieverschaffing: IFRS
bepaald dat hij geen belangrijke activiteit uitoefent die niet 4 39C b — vervaldatum
met verzekering verband houdt, met inbegrip van de in 1.1.2021
formatie waarop hij zich heeft gebaseerd.

ifrs-full

DescriptionOfHowIssueCost
sNotRecognisedAsExpense
WereRecognisedForTransacti
onRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

text

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 verplichtingen in de
bedrijfscombinatie worden
opgenomen

De beschrijving van de wijze waarop emissiekosten die informatieverschaffing: IFRS
niet als een last zijn opgenomen, waren opgenomen 3 B64 m
voor transacties die los van de verwerving van activa en
overname van verplichtingen in de bedrijfscombinaties
worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
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flectsItsRiskManagementStra
tegyByUsingHedgeAccoun
tingAndDesignatingHedgin
gRelationshipsThatItFrequent
lyResets
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Beschrijving hoe het management
concentraties vaststelt

De beschrijving hoe het management risicoconcentraties informatieverschaffing: IFRS
die voortvloeien uit financiële instrumenten vaststelt. [Zie: 7 B8 a
financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdparty text
InformationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairVa
lueAssets

Beschrijving van de wijze waarop
rekening is gehouden met externe
informatie bij de bepaling van de
reële waarde, activa

De beschrijving van de wijze waarop rekening is gehou voorbeeld: IFRS 13 IE64 b,
den met externe informatie, zoals noteringen van make voorbeeld: IFRS 13 92
laars, prijsinformatiediensten, nettovermogenswaarden en
relevante marktgegevens, bij de bepaling van de reële
waarde van activa.

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdparty text
InformationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairVa
lueEntitysOwnEquityInstru
ments

Beschrijving van de wijze waarop
rekening is gehouden met externe
informatie bij de bepaling van de
reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de wijze waarop rekening is gehou voorbeeld: IFRS 13 IE64 b,
den met externe informatie, zoals noteringen van make voorbeeld: IFRS 13 92
laars, prijsinformatiediensten, nettovermogenswaarden en
relevante marktgegevens, bij de bepaling van de reële
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit.
[Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdparty text
InformationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairVa
lueLiabilities

Beschrijving van de wijze waarop
rekening is gehouden met externe
informatie bij de bepaling van de
reële waarde, verplichtingen

De beschrijving van de wijze waarop rekening is gehou voorbeeld: IFRS 13 IE64 b,
den met externe informatie, zoals noteringen van make voorbeeld: IFRS 13 92
laars, prijsinformatiediensten, nettovermogenswaarden en
relevante marktgegevens, bij de bepaling van de reële
waarde van verplichtingen.

ifrs-full

DescriptionOfIdentificatio
nOfFinancialStatementsToW
hichSeparateFinancialState
mentsRelate

text

Beschrijving van de identificatie
van de jaarrekening waarop de
enkelvoudige jaarrekening
betrekking heeft

De beschrijving van de identificatie van de jaarrekening informatieverschaffing: IAS
waarop de enkelvoudige jaarrekening betrekking heeft.
27 17

ifrs-full

DescriptionOfIdentityOfRate
Regulators

text

Beschrijving van de identiteit van De beschrijving van de identiteit van de instantie(s) voor informatieverschaffing: IFRS
de instantie(s) voor tariefregulering tariefregulering. Een instantie voor tariefregulering is een 14 30 b
bevoegde instantie die bij wet of regelgeving is gemach
tigd om het tarief of een reeks tarieven vast te stellen die
bindend zijn voor een entiteit. De instantie voor tariefre
gulering kan een externe instantie of een verbonden partij
van de entiteit zijn, met inbegrip 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.

18.12.2020
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Beschrijving van de impact van
tariefregulering op over de
verslagperiode verschuldigde en
verrekenbare belasting en
uitgestelde belasting

De beschrijving van de impact van de tariefregulering op informatieverschaffing: IFRS
over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare be 14 34
lasting en uitgestelde belasting. Tariefregulering is een ka
der 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 tariefregulering.

ifrs-full

DescriptionOfInformationA
boutSurplusOrDeficitOfMul
tiemployerPlan

text

Beschrijving van informatie over
een surplus of tekort in een
collectieve regeling van meer
werkgevers of een wettelijke
regeling.

De beschrijving van beschikbare informatie over een sur informatieverschaffing: IAS
plus of tekort in een collectieve regeling van meer werk 19 148 d iv
gevers of een wettelijke regeling dat een invloed kan heb
ben op het bedrag van toekomstige bijdragen. [Zie: col
lectieve toegezegdpensioenregelingen van meer werk
gevers [member]; wettelijke toegezegdpensioenregelingen
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfInformati
onWhereFairValueDisclosure
sNotRequired

text

Beschrijving van het feit dat de
informatie over de reële waarde
niet is verschaft omdat de reële
waarde van instrumenten niet op
betrouwbare wijze kan worden
bepaald

De beschrijving van het feit dat de informatie over de informatieverschaffing: IFRS
reële waarde niet is verschaft omdat de reële waarde 7 30 a — vervaldatum
van instrumenten niet op betrouwbare wijze kan worden 1.1.2021
bepaald.

ifrs-full

DescriptionOfInitialApplicati
onOfStandardsOrInterpretati
ons

text block

Informatieverschaffing over de
eerste toepassing van standaarden
of interpretaties [text block]

De informatieverschaffing over de eerste toepassing van informatieverschaffing:
een IFRS. [Zie: IFRS [member]]
IAS 8 28

ifrs-full

DescriptionOfInputsToOpti
onPricingModelShareOptions
Granted

text

Beschrijving van inputs voor het
optiewaarderingsmodel,
toegekende aandelenopties

Beschrijving van inputs voor het optiewaarderingsmodel informatieverschaffing: IFRS
voor toegekende aandelenopties. [Zie: optiewaarderings 2 47 a i
model [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedIn
FairValueMeasurementAssets

text

Beschrijving van inputs gebruikt
De beschrijving van inputs gebruikt bij de waardering informatieverschaffing: IFRS
bij waardering tegen reële waarde, tegen reële waarde van activa. Inputs zijn de veronder 13 93 d
activa
stellingen waarvan marktdeelnemers bij het waarderen
van het actief zouden uitgaan, met inbegrip van veronder
stellingen 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 waar
deringstechniek.
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Beschrijving van inputs gebruikt
bij de waardering tegen reële
waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van inputs gebruikt bij de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van 13 93 d
de entiteit. Inputs zijn de veronderstellingen waarvan
marktdeelnemers bij het waarderen van het eigenver
mogensinstrument van de entiteit zouden uitgaan, met
inbegrip van veronderstellingen over risico’s zoals het ri
sico 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.

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedIn
FairValueMeasurementLiabili
ties

text

Beschrijving van inputs gebruikt
bij de waardering tegen reële
waarde, verplichtingen

De beschrijving van inputs gebruikt bij de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen. Inputs zijn de ver 13 93 d
onderstellingen waarvan marktdeelnemers bij het waarde
ren van de verplichting zouden uitgaan, met inbegrip van
veronderstellingen over risico’s zoals het risico dat in
herent is aan een bepaalde waarderingstechniek die wordt
gebruikt om de reële waarde te bepalen (zoals een waar
deringsmodel) en het risico dat inherent is aan de inputs
voor de waarderingstechniek.

ifrs-full

DescriptionOfIntentionsToP
rovideSupportToStructure
dEntity

text

Beschrijving van voornemens om
steun te verlenen aan een
gestructureerde entiteit

De beschrijving van de bestaande voornemens van de
entiteit om financiële of andere steun aan een gestructu
reerde entiteit te verlenen, met inbegrip van voornemens
om de gestructureerde entiteit bij te staan bij het verkrij
gen van financiële steun.

ifrs-full

DescriptionOfInternalCredi
tRatingsProcess

text

Beschrijving van de procedure
voor interne kredietratings

De beschrijving van de procedure voor interne kredietra voorbeeld: IFRS 7 IG25 a —
tings van de entiteit. [Zie: interne kredietbeoordelingen vervaIdatum 1.1.2021,
[member]]
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfInternalRepor
tingProceduresForDiscussing
AndAssessingFairValueMeasu
rementsAssets

text

Beschrijving van procedures inzake
interne rapportering voor het
bespreken en beoordelen van
waarderingen tegen reële waarde,
activa

De beschrijving van de bestaande procedures inzake in voorbeeld: IFRS 13 IE65 a iii,
terne rapportering (bijvoorbeeld of, en in voorkomend voorbeeld: IFRS 13 93 g
geval, hoe de waarderings-, risicobeheer- en auditcomités
de waarderingen tegen reële waarde bespreken en beoor
delen) voor de groep binnen de entiteit die besluit over
het beleid en de procedures voor de waardering tegen
reële waarde van activa.

informatieverschaffing: IFRS
12 17,
informatieverschaffing: IFRS
12 31
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Beschrijving van procedures inzake
interne rapportering voor het
bespreken en beoordelen van
waarderingen tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de bestaande procedures inzake in voorbeeld: IFRS 13 IE65 a iii,
terne rapportering (bijvoorbeeld of, en in voorkomend voorbeeld: IFRS 13 93 g
geval, hoe de waarderings-, risicobeheer- en auditcomités
de waarderingen tegen reële waarde bespreken en beoor
delen) voor de groep binnen de entiteit die besluit over
het beleid en de procedures voor de waardering tegen
reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de en
titeit. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfInternalRepor
tingProceduresForDiscussing
AndAssessingFairValueMeasu
rementsLiabilities

text

Beschrijving van procedures inzake
interne rapportering voor het
bespreken en beoordelen van
waarderingen tegen reële waarde,
verplichtingen

De beschrijving van de bestaande procedures inzake in voorbeeld: IFRS 13 IE65 a iii,
terne rapportering (bijvoorbeeld of, en in voorkomend voorbeeld: IFRS 13 93 g
geval, hoe de waarderings-, risicobeheer- en auditcomités
de waarderingen tegen reële waarde bespreken en beoor
delen) voor de groep binnen de entiteit die besluit over
het beleid en de procedures voor de waardering tegen
reële waarde van verplichtingen.

ifrs-full

DescriptionOfInterrelations
hipsBetweenUnobservableIn
putsAndOfHowThey
MightMagnifyOrMitigateEffec
tOfChangesInUnobservableIn
putsOnFairValueMeasuremen
tAssets

text

Beschrijving van onderlinge
relaties tussen niet-waarneembare
inputs en hoe zij het effect van
veranderingen van nietwaarneembare inputs op de
waardering tegen reële waarde
kunnen vergroten of beperken,
activa

De beschrijving van onderlinge relaties tussen niet-waar informatieverschaffing: IFRS
neembare inputs en hoe zij het effect van veranderingen 13 93 h i
van de niet-waarneembare inputs op de waardering tegen
reële waarde van activa kunnen vergroten of beperken.
[Zie: informatieverschaffing over significante niet-waar
neembare inputs gebruikt bij de waardering tegen reële
waarde van activa [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInterrelations
hipsBetweenUnobservableIn
putsAndOfHowThey
MightMagnifyOrMitigateEffec
tOfChangesInUnobservableIn
putsOnFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beschrijving van onderlinge
relaties tussen niet-waarneembare
inputs en hoe zij het effect van
veranderingen van nietwaarneembare inputs op de
waardering tegen reële waarde
kunnen vergroten of beperken,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van onderlinge relaties tussen niet-waar informatieverschaffing: IFRS
neembare inputs en hoe zij het effect van veranderingen 13 93 h i
van de niet-waarneembare inputs op de waardering tegen
reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de en
titeit kunnen vergroten of beperken. [Zie: informatiever
schaffing over significante niet-waarneembare inputs ge
bruikt bij de waardering tegen reële waarde van eigen
vermogen [text block]]
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Beschrijving van onderlinge
relaties tussen niet-waarneembare
inputs en hoe zij het effect van
veranderingen van nietwaarneembare inputs op de
waardering tegen reële waarde
kunnen vergroten of beperken,
verplichtingen

De beschrijving van onderlinge relaties tussen niet-waar informatieverschaffing: IFRS
neembare inputs en hoe zij het effect van veranderingen 13 93 h i
van niet-waarneembare inputs op de waardering tegen
reële waarde van verplichtingen kunnen vergroten of be
perken. [Zie: informatieverschaffing over significante nietwaarneembare inputs gebruikt bij de waardering tegen
reële waarde van verplichtingen [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentPro
pertyAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairValue
Model

text

Beschrijving van
vastgoedbeleggingen, gewaardeerd
tegen kostprijs of in
overeenstemming met IFRS 16
binnen het reëlewaardemodel

De beschrijving van vastgoedbeleggingen gewaardeerd te informatieverschaffing: IAS
gen kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16 binnen 40 78 a
het reëlewaardemodel omdat de entiteit de reële waarde
niet betrouwbaar kan bepalen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentPro
pertyWhereFairValueInforma
tionIsUnreliableCostModel

text

Beschrijving van
vastgoedbeleggingen waarbij de
informatie over de reële waarde
onbetrouwbaar is, kostprijsmodel

De beschrijving van vastgoedbeleggingen, administratief informatieverschaffing: IAS
verwerkt volgens het kostprijsmodel, waarvoor de entiteit 40 79 e i
de reële waarde niet betrouwbaar kan bepalen. [Zie: vast
goedbeleggingen]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentsInE
quityDesignatedAsMeasure
dAtFairThroughOtherCom
prehensiveIncome

text

Beschrijving van beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

De beschrijving van de beleggingen in eigenvermogens informatieverschaffing: IFRS
instrumenten die door de entiteit zijn aangewezen als 7 11A a
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

DescriptionOfJudgements
AndChangesInJudgements
ThatSignificantlyAffectDeter
minationOfAmountAndTi
mingOfRevenueFromCon
tractsWithCustomers

text

Beschrijving van oordelen en
gewijzigde oordelen die een
significante invloed hebben op de
bepaling van het bedrag en het
tijdstip van de opbrengsten uit
hoofde van contracten met
klanten

De beschrijving van de oordelen en gewijzigde oordelen informatieverschaffing: IFRS
die een significante invloed hebben op de bepaling van 15 123
het bedrag en het tijdstip van de opbrengsten uit hoofde
van contracten met klanten. [Zie: opbrengsten uit hoofde
van contracten met klanten]

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMa
deByManagementInApplying
AggregationCriteriaForOpera
tingSegments

text

Beschrijving van oordelen van het
management bij de toepassing van
criteria voor samenvoeging op
operationele segmenten

De beschrijving van de oordelen van het management bij informatieverschaffing: IFRS
de toepassing van de criteria voor samenvoeging op ope 8 22 aa
rationele segmenten. [Zie: operationele segmenten [mem
ber]]
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Beschrijving van oordelen bij de
bepaling van het bedrag van de
kosten om een contract met
klanten te verkrijgen of te
vervullen

De beschrijving van de oordelen bij de bepaling van het informatieverschaffing: IFRS
bedrag van de kosten om een contract met klanten te 15 127 a
verkrijgen of te vervullen. [Zie: opgenomen activa uit
hoofde van de kosten om een contract met klanten te
verkrijgen of te vervullen]

ifrs-full

DescriptionOfJustificationFo
rUsingGrowthRateThatEx
ceedsLongtermAverageGrow
thRate

text

Beschrijving van de verklaring
voor het gebruik van een hoger
groeicijfer dan het gemiddelde
groeicijfer op lange termijn

De beschrijving van de verklaring om bij de extrapolatie informatieverschaffing: IAS
van kasstroomramingen een eventueel hoger groeicijfer te 36 134 d iv
gebruiken 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) dienst
baar is. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]]

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumpti
onsOnWhichManagement
HasBasedCashFlowProjections

text

Beschrijving van belangrijke
veronderstellingen waarop het
management zijn
kasstroomprognoses heeft
gebaseerd

De beschrijving van belangrijke veronderstellingen waarop
het management zijn kasstroomprognoses heeft gebaseerd
voor de periode waarop de recentste budgetten/prognoses
betrekking hebben voor een kasstroomgenererende een
heid (groep van eenheden). Belangrijke veronderstellingen
zijn die waarvoor de realiseerbare waarde van de eenheid
(groep eenheden) het meest gevoelig is. [Zie: kasstroom
genererende eenheden [member]]

informatieverschaffing: IAS
36 134 d i,
informatieverschaffing: IAS
36 135 c

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumpti
onsOnWhichManagement
HasBasedDeterminationOf
FairValueLessCostsOfDisposal

text

Beschrijving van belangrijke
veronderstellingen waarop het
management de bepaling van de
reële waarde min de
vervreemdingskosten heeft
gebaseerd

De beschrijving van belangrijke veronderstellingen waarop
het management de bepaling van de reële waarde min de
vervreemdingskosten voor een kasstroomgenererende een
heid (groep van eenheden) heeft gebaseerd. Belangrijke
veronderstellingen zijn die waarvoor de realiseerbare
waarde van de eenheid (groep eenheden) het meest ge
voelig is. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]]

informatieverschaffing: IAS
36 134 e i,
informatieverschaffing: IAS
36 130 f iii

ifrs-full

DescriptionOfLevelOfFairVa
lueHierarchyWithinWhich
FairValueMeasurementIsCate
gorised

text

Beschrijving van het niveau in de
reëlewaardehiërarchie waarin de
waardering tegen reële waarde is
ingedeeld

De beschrijving van het niveau in de reëlewaardehiërar
chie waarin de waardering tegen reële waarde in haar
geheel is ingedeeld (zonder rekening te houden met de
waarneembaarheid van de “vervreemdingskosten”) voor
een kasstroomgenererende eenheid (groep van eenheden).
[Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]]

informatieverschaffing: IAS
36 134 e iiA,
informatieverschaffing: IAS
36 130 f i

ifrs-full

text
DescriptionOfLimitationsOf
MethodsUsedInPreparingSen
sitivityAnalysisForActuarialAs
sumptions

Beschrijving van beperkingen van
de methoden gehanteerd bij de
opstelling van een
gevoeligheidsanalyse voor
actuariële veronderstellingen

De beschrijving van de beperkingen van methoden die informatieverschaffing: IAS
worden gehanteerd bij de opstelling van een gevoeligheid 19 145 b
sanalyse voor belangrijke actuariële veronderstellingen.
[Zie: actuariële veronderstellingen [member]]
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De beschrijving van de post van het overzicht van het informatieverschaffing: IFRS
totaalresultaat waarin de winst of het verlies werd opge 3 B64 p ii
nomen als gevolg van de herwaardering tegen reële
waarde van het aandelenbelang in de overgenomen partij
dat vóór de bedrijfscombinatie in handen was van de
overnemende partij. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState text
mentOfComprehensiveInco
meThatIncludesReclassificatio
nAdjustments

Beschrijving van de post in het
overzicht van het totaalresultaat
die herclassificatieaanpassingen
omvat

De beschrijving van de post in het overzicht van het informatieverschaffing: IFRS
totaalresultaat die de herclassificatieaanpassingen omvat. 7 24C b v
Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die werden ge
herclassificeerd 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 totaalresul
taat.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState text
mentOfComprehensiveInco
meThatIncludesRecognised
HedgeIneffectiveness

Beschrijving van de post in het
overzicht van het totaalresultaat
waarin de opgenomen
afdekkingsineffectiviteit is
opgenomen

De beschrijving van de post in het overzicht van het
totaalresultaat waarin de opgenomen afdekkingsineffecti
viteit is opgenomen. [Zie: winst (verlies) uit hoofde van
afdekkingsineffectiviteit]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState text
mentOfFinancialPositionTha
tIncludesHedgedItem

De beschrijving van de post in het overzicht van de informatieverschaffing: IFRS
Beschrijving van de post in het
overzicht van de financiële positie financiële positie waarin de afgedekte post is opgenomen. 7 24B a iii
waarin afgedekte post is
[Zie: afgedekte posten [member]]
opgenomen.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState text
mentOfFinancialPositionTha
tIncludesHedgingInstrument

De beschrijving van de post in het overzicht van de informatieverschaffing: IFRS
Beschrijving van de post in het
overzicht van de financiële positie financiële positie waarin het afdekkingsinstrument is op 7 24A b
waarin het afdekkingsinstrument is genomen. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]
opgenomen

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsFo
rAcquisitionRelatedCostsRe
cognisedAsExpenseForTrans
actionRecognisedSeparately
FromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombination

Beschrijving van posten in het
overzicht van het totaalresultaat
van aan de verwerving gerelateerde
kosten opgenomen als last voor
een transactie die los van de
verwerving van activa en
overname van verplichtingen in de
bedrijfscombinatie is opgenomen

text

informatieverschaffing: IFRS
7 24C a ii,
informatieverschaffing: IFRS
7 24C b iii

De beschrijving van posten in het overzicht van het to informatieverschaffing: IFRS
taalresultaat van aan de verwerving gerelateerde kosten 3 B64 m
opgenomen als last voor een transactie die los van de
verwerving van activa en overname van verplichtingen
in bedrijfscombinaties is opgenomen. [Zie: bedrijfscom
binaties [member]; aan de verwerving gerelateerde kosten
voor transacties die los van de verwerving van activa en
overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie als
last worden opgenomen]
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Beschrijving van posten in
jaarrekeningen voor bedragen
opgenomen voor transacties die
los van de verwerving van activa
en overname van verplichtingen in
de bedrijfscombinatie worden
opgenomen

De beschrijving van de posten in de jaarrekeningen informatieverschaffing: IFRS
waarin bedragen opgenomen voor transacties die los 3 B64 l iii
van de verwerving van activa en overname van verplich
tingen in bedrijfscombinaties worden opgenomen. [Zie:
bedrijfscombinaties [member]; op de overnamedatum op
genomen bedragen voor transacties die los van de ver
werving van activa en overname van verplichtingen in de
bedrijfscombinatie worden opgenomen]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInO
therComprehensiveInco
meWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasure
mentAssets

text

Beschrijving van posten in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat waar winsten
(verliezen) zijn opgenomen,
waardering tegen reële waarde,
activa

De beschrijving van de post(en) in de overige onderdelen informatieverschaffing: IFRS
van het totaalresultaat waarin de winsten (verliezen) tij 13 93 e ii
dens de periode voor tegen reële waarde gemeten activa
zijn opgenomen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInO
therComprehensiveInco
meWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beschrijving van posten in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat waar winsten
(verliezen) zijn opgenomen,
waardering tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de post(en) in de overige onderdelen informatieverschaffing: IFRS
van het totaalresultaat waarin de winsten (verliezen) tij 13 93 e ii
dens de periode voor tegen reële waarde gewaardeerde
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit zijn opge
nomen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member];
overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInO
therComprehensiveInco
meWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Beschrijving van posten in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat waar winsten
(verliezen) zijn opgenomen,
waardering tegen reële waarde,
verplichtingen

De beschrijving van de post(en) in de overige onderdelen informatieverschaffing: IFRS
van het totaalresultaat waarin de winsten (verliezen) tij 13 93 e ii
dens de periode voor tegen reële waarde gewaardeerde
verplichtingen zijn opgenomen. [Zie: gewaardeerd tegen
reële waarde [member]; overige onderdelen van het totaal
resultaat]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossInWhichGainLos
sOnCessationOfConsolidatio
nOfSubsidiariesIsRecognised

text

Beschrijving van post(en) in winst
of verlies waarin winst (verlies) bij
opschorting van de consolidatie
van dochterondernemingen is
opgenomen

De beschrijving van post(en) in winst of verlies waarin informatieverschaffing: IFRS
winst (verlies) bij opschorting van de consolidatie van 12 9B c
dochterondernemingen als gevolg van een wijziging van
de status van de beleggingsentiteit is opgenomen. [Zie:
informatieverschaffing over beleggingsentiteiten [text
block]; dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMeasu
rementAssets

text

Beschrijving van posten in winst
of verlies waar winsten (verliezen)
zijn opgenomen, waardering tegen
reële waarde, activa

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin informatieverschaffing: IFRS
de winsten (verliezen) tijdens de periode voor tegen reële 13 93 e i
waarde gewaardeerde activa zijn opgenomen. [Zie: ge
waardeerd tegen reële waarde [member]]
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Beschrijving van posten in winst
of verlies waar winsten (verliezen)
zijn opgenomen, waardering tegen
reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin informatieverschaffing: IFRS
de winsten (verliezen) tijdens de periode voor tegen reële 13 93 e i
waarde gewaardeerde eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit zijn opgenomen. [Zie: eigenvermogensinstrumen
ten van een entiteit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMeasu
rementLiabilities

text

Beschrijving van posten in winst
of verlies waar winsten (verliezen)
zijn opgenomen, waardering tegen
reële waarde, verplichtingen

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin informatieverschaffing: IFRS
de winsten (verliezen) tijdens de periode voor tegen reële 13 93 e i
waarde gewaardeerde verplichtingen zijn opgenomen.
[Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro text
fitOrLossWhereGainsLosse
sAttributableToChangeInUn
realisedGainsOrLossesForAs
setsHeldAtEndOfPeriodAreRe
cognisedFairValueMeasure
ment

Beschrijving van posten in winst
of verlies waar winsten (verliezen)
die zijn toe te rekenen aan de
verandering in niet-gerealiseerde
winsten of verliezen voor activa
aangehouden aan het einde van de
periode worden opgenomen,
waardering tegen reële waarde

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin informatieverschaffing: IFRS
winsten (verliezen) voor de periode opgenomen in winst 13 93 f
of verlies zijn gerapporteerd voor tegen reële waarde ge
waardeerde activa die zijn toe te rekenen aan de verande
ring in niet-gerealiseerde winsten (verliezen) met betrek
king tot deze activa aangehouden aan het einde van de
verslagperiode. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossWhereGainsLosse
sAttributableToChangeInUn
realisedGainsOrLossesForEnti
tysOwnEquityInstrumentsHel
dAtEndOfPeriodAreRecogni
sedFairValueMeasurement

text

Beschrijving van posten in winst
of verlies waar winsten (verliezen)
die zijn toe te rekenen aan de
verandering in niet-gerealiseerde
winsten of verliezen voor
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit aangehouden aan het
einde van de periode worden
opgenomen, waardering tegen
reële waarde

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin informatieverschaffing: IFRS
winsten (verliezen) voor de periode opgenomen in winst 13 93 f
of verlies zijn gerapporteerd voor tegen reële waarde ge
waardeerde eigenvermogensinstrumenten van de entiteit
die zijn toe te rekenen aan de verandering in niet-gerea
liseerde winsten of verliezen met betrekking tot deze in
strumenten aangehouden aan het einde van de verslagpe
riode. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossWhereGainsLosse
sAttributableToChangeInUn
realisedGainsOrLossesForLia
bilitiesHeldAtEndOfPeriodA
reRecognisedFairValueMeasu
rement

text

Beschrijving van posten in winst
of verlies waar winsten (verliezen)
die zijn toe te rekenen aan de
verandering in niet-gerealiseerde
winsten of verliezen voor
verplichtingen aangehouden aan
het einde van de periode worden
opgenomen, waardering tegen
reële waarde

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin informatieverschaffing: IFRS
winsten (verliezen) voor de periode opgenomen in winst 13 93 f
of verlies zijn gerapporteerd voor tegen reële waarde ge
waardeerde verplichtingen die zijn toe te rekenen aan de
verandering in niet-gerealiseerde winsten (verliezen) met
betrekking tot deze verplichtingen aangehouden aan het
einde van de verslagperiode. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]]
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Beschrijving van post(en) in het
overzicht van het totaalresultaat
waarin bijzonderewaardever
minderingsverliezen opgenomen
in winst of verlies zijn opgenomen

De beschrijving van post(en) van het overzicht van het informatieverschaffing: IAS
totaalresultaat waarin bijzonderewaardeverminderingsver 36 126 a
liezen opgenomen in winst of verlies zijn opgenomen.
[Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming
van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen
in winst of verlies]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfComprehensiveInco
meInWhichImpairmentLos
sesRecognisedInProfitOrLos
sAreReversed

text

Beschrijving van post(en) in het
overzicht van het totaalresultaat
waarin bijzonderewaardever
minderingsverliezen opgenomen
in winst of verlies zijn
teruggenomen

De beschrijving van post(en) van het overzicht van het informatieverschaffing: IAS
totaalresultaat waarin bijzonderewaardeverminderingsver 36 126 b
liezen opgenomen in winst of verlies zijn teruggenomen.
[Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming
van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen
in winst of verlies]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfFinancialPositio
nInWhichAssetsAndLiabili
tiesRecognisedInRelationTo
StructuredEntitiesAreRecogni
sed

text

Beschrijving van posten in het
overzicht van de financiële positie
waarin activa en verplichtingen
opgenomen met betrekking tot
gestructureerde entiteiten zijn
opgenomen

De beschrijving van de posten in het overzicht van de informatieverschaffing: IFRS
financiële positie waarin activa en verplichtingen opge 12 29 b
nomen met betrekking tot gestructureerde entiteiten zijn
opgenomen.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfFinancialPositi
onWhichIncludeLeaseLiabili
ties

text

Beschrijving van posten in het
De beschrijving van de posten in het overzicht van de informatieverschaffing: IFRS
overzicht van de financiële positie financiële positie die de leaseverplichtingen omvatten. 16 47 b
die leaseverplichtingen omvatten
[Zie: leaseverplichtingen]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfFinancialPositi
onWhichIncludeRightofuse
Assets

text

De beschrijving van de posten in het overzicht van de informatieverschaffing: IFRS
Beschrijving van posten in het
overzicht van de financiële positie financiële positie die de activa met gebruiksrecht omvat 16 47 a ii
die activa met gebruiksrecht
ten. [Zie: activa met gebruiksrecht]
omvatten

ifrs-full

DescriptionOfLinkBetween
text
ReimbursementRightAndRela
tedObligation

Beschrijving van verband tussen
restitutierecht en gerelateerde
verplichting

De beschrijving van het verband tussen een restitutierecht informatieverschaffing: IAS
en de gerelateerde verplichting. [Zie: restitutierechten, ge 19 140 b
waardeerd tegen reële waarde]

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssumpti text
onsMadeConcerningFutureEv
entsContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

Beschrijving van belangrijkste
gedane veronderstellingen over
toekomstige gebeurtenissen,
voorwaardelijke verplichtingen in
een bedrijfscombinatie

De beschrijving van de belangrijkste gedane veronderstel
lingen over toekomstige gebeurtenissen die van invloed
kunnen zijn op het vereiste bedrag voor de afwikkeling
van een voorwaardelijke verplichting opgenomen in een
bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen
[member]; bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS
3 B67 c,
informatieverschaffing: IFRS
3 B64 j
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DescriptionOfMajorAssumpti text
onsMadeConcerningFutureEv
entsOtherProvisions

Beschrijving van belangrijkste
gedane veronderstellingen over
toekomstige gebeurtenissen,
andere voorzieningen

De beschrijving van de belangrijkste gedane veronderstel informatieverschaffing: IAS
lingen over toekomstige gebeurtenissen die van invloed 37 85 b
kunnen zijn op het vereiste bedrag voor de afwikkeling
van een voorziening. [Zie: andere voorzieningen]

ifrs-full

DescriptionOfManagements
text
ApproachToDeterminingValu
esAssignedToKeyAssumptions

Beschrijving van de methode van
het management om de aan
belangrijke veronderstellingen
toegewezen waarden te bepalen

De beschrijving van de methode van het management om
de aan belangrijke veronderstellingen toegewezen waar
de(n) te bepalen, of (een) dergelijke waarde(n) de ervaring
uit het verleden weergeeft (weergeven) en of, in voor
komend geval, deze consistent zijn met externe informa
tiebronnen en zo niet, op welke wijze en waarom ze
afwijken van ervaringen uit het verleden of van externe
informatiebronnen. Belangrijke veronderstellingen zijn die
waarvoor de realiseerbare waarde van de eenheid (groep
van eenheden) het meest gevoelig is.

ifrs-full

DescriptionOfManagingLiqui
dityRisk

text block

Informatieverschaffing over hoe de De informatieverschaffing over hoe de entiteit haar liqui informatieverschaffing: IFRS
entiteit het liquiditeitsrisico
diteitsrisico beheert. [Zie: liquiditeitsrisico [member]]
7 39 c
beheert [text block]

ifrs-full

DescriptionOfMaterialRecon
cilingItems

text

Beschrijving van materiële
restposten

De beschrijving van alle materiële restposten. [Zie: mate informatieverschaffing: IFRS
riële restposten [member]]
8 28

ifrs-full

DescriptionOfMaximumTer
text
mOfOptionsGrantedForShare
basedPaymentArrangement

Beschrijving van de maximale
looptijd van toegekende opties
voor op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

De beschrijving van de maximale looptijd van toegekende informatieverschaffing: IFRS
opties voor een type op aandelen gebaseerde betalings 2 45 a
overeenkomst die op enig moment in de periode bestond.
Een entiteit met nagenoeg vergelijkbare types op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomsten mag deze informatie
geaggregeerd vermelden. [Zie: op aandelen gebaseerde be
talingsovereenkomsten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurement
BasisForNoncontrollingInte
restInAcquireeRecognisedA
tAcquisitionDate

Beschrijving van de
waarderingsgrondslag voor een
belang zonder zeggenschap in een
overgenomen partij opgenomen
op de overnamedatum

De beschrijving van de waarderingsgrondslag voor een informatieverschaffing: IFRS
belang zonder zeggenschap in een overgenomen partij 3 B64 o i
opgenomen op de overnamedatum voor bedrijfscombina
ties waarin de overnemende partij minder dan 100 pro
cent van de eigen-vermogensbelangen in de overgenomen
partij bezit op de overnamedatum. [Zie: bedrijfscombina
ties [member]; belang zonder zeggenschap in de over
genomen partij opgenomen op de overnamedatum]

informatieverschaffing: IAS
36 134 d ii,
informatieverschaffing: IAS
36 135 d,
informatieverschaffing: IAS
36 134 e ii
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Beschrijving van
waarderingsverschillen voor
financiële activa onderhevig aan
saldering, afdwingbare “master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkomsten

De beschrijving van eventuele waarderingsverschillen voor informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die zijn gesaldeerd of onderhevig zijn aan 7 B42
een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of ver
gelijkbare overeenkomst. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurement
DifferencesForFinancialLiabili
tiesSubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreements

text

Beschrijving van
waarderingsverschillen voor
financiële verplichtingen
onderhevig aan saldering,
afdwingbare “master netting”overeenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten

De beschrijving van eventuele waarderingsverschillen voor informatieverschaffing: IFRS
financiële verplichtingen die zijn gesaldeerd of onderhevig 7 B42
zijn aan een afdwingbare “master netting”-overeenkomst
of vergelijkbare overeenkomst. [Zie: financiële verplichtin
gen]

ifrs-full

DescriptionOfMethodOfSett
lementForSharebasedPaymen
tArrangement

text

Beschrijving van de
afwikkelingsmethode voor een op
aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

De beschrijving van de afwikkelingsmethode (bijvoorbeeld informatieverschaffing: IFRS
in geldmiddelen of eigenvermogensinstrumenten) voor 2 45 a
een type op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst
die op enig moment in de periode bestond. Een entiteit
met nagenoeg vergelijkbare types op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten mag deze informatie geaggre
geerd vermelden. [Zie: op aandelen gebaseerde betalings
overeenkomsten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodologyU
sedToDetermineWhetherPre
sentingEffectsOfChangesInLia
bilitysCreditRiskInOtherCom
prehensiveIncomeWouldCrea
teOrEnlargeAccountingMis
matchInProfitOrLoss

text

Beschrijving van de methode of
methoden die worden gebruikt om
te bepalen of de presentatie van
gevolgen van veranderingen in een
aan een verplichting verbonden
kredietrisico in de overige
onderdelen van het totaalresultaat
zou leiden tot het ontstaan of de
vergroting van een
boekhoudkundige mismatch in
winst of verlies.

De beschrijving van de methode of methoden die worden informatieverschaffing: IFRS
gebruikt om te bepalen of de presentatie van de gevolgen 7 11 c
van veranderingen in een aan een financiële verplichting
verbonden kredietrisico in de overige onderdelen van het
totaalresultaat zou leiden tot het ontstaan of de vergroting
van een boekhoudkundige mismatch in winst of verlies.
Indien een entiteit verplicht is de gevolgen van verande
ringen in het aan een verplichting verbonden kredietrisico
in winst of verlies te presenteren, moet de informatiever
schaffing 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 verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies waarvan
de waarde is gewijzigd als gevolg van wijzigingen in het
kredietrisico van de verplichting. [Zie: kredietrisico [mem
ber]; financiële instrumenten, klasse [member]; overige
onderdelen van het totaalresultaat]
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De beschrijving van de methoden en veronderstellingen informatieverschaffing: IAS
die worden gehanteerd bij de opstelling van een gevoelig 19 145 b
heidsanalyse voor belangrijke actuariële veronderstellin
gen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsAndAs text
sumptionsUsedInPreparingS
ensitivityAnalysisToChange
sInRiskExposuresThatArise
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

Beschrijving van de methoden en
veronderstellingen gehanteerd bij
de opstelling van een
gevoeligheidsanalyse voor
veranderingen in blootstellingen
aan risico die voortvloeien uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten

De beschrijving van de methoden en veronderstellingen informatieverschaffing: IFRS
gehanteerd bij de opstelling van de gevoeligheidsanalyse 17 128 b — ingangsdatum
voor veranderingen in blootstellingen aan risico die voort 1.1.2021
vloeien uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 val
lende contracten.

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToDevelopAndSubstantiateU
nobservableInputsUsedInFair
ValueMeasurementAssets

text

Beschrijving van de methoden
gehanteerd voor de ontwikkeling
en staving van niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde, activa

De beschrijving van de methoden gehanteerd voor de voorbeeld: IFRS 13 IE65 e,
ontwikkeling en staving van de niet-waarneembare inputs voorbeeld: IFRS 13 93 g
gebruikt bij de waardering tegen reële waarde van activa.

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToDevelopAndSubstantiateU
nobservableInputsUsedInFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

text

Beschrijving van de methoden
gehanteerd voor de ontwikkeling
en staving van niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de methoden gehanteerd voor de voorbeeld: IFRS 13 IE65 e,
ontwikkeling en staving van de niet-waarneembare inputs voorbeeld: IFRS 13 93 g
gebruikt bij de waardering tegen reële waarde van eigen
vermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: eigenver
mogensinstrumenten van een entiteit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToDevelopAndSubstantiateU
nobservableInputsUsedInFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Beschrijving van de methoden
gehanteerd voor de ontwikkeling
en staving van niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde, verplichtingen

De beschrijving van de methoden gehanteerd voor de voorbeeld: IFRS 13 IE65 e,
ontwikkeling en staving van de niet-waarneembare inputs voorbeeld: IFRS 13 93 g
gebruikt bij de waardering tegen reële waarde van ver
plichtingen.

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureContractsWithinS
copeOfIFRS17AndProcesses
ForEstimatingInputsToThose
Methods

text

Beschrijving van de methoden
gehanteerd bij de waardering van
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten en
procedures voor schatting van
inputs voor die methoden

De beschrijving van
dering van binnen
vallende contracten
van de inputs voor

de methoden gehanteerd bij de waar informatieverschaffing: IFRS
het toepassingsgebied van IFRS 17 17 117 a — ingangsdatum
en de procedures voor de schatting 1.1.2021
die methoden.

18.12.2020

Beschrijving van de methoden en
veronderstellingen gehanteerd bij
de opstelling van een
gevoeligheidsanalyse voor
actuariële veronderstellingen

Publicatieblad van de Europese Unie

DescriptionOfMethodsAndAs text
sumptionsUsedInPreparingS
ensitivityAnalysisForActuaria
lAssumptions

NL

ifrs-full

L 429/174

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

text

Label

Documentatielabel

Referenties

text
DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureRisksThatArise
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

Beschrijving van de methoden
De beschrijving van de methoden gehanteerd voor de informatieverschaffing: IFRS
gehanteerd voor de meting van
meting van risico’s die voortvloeien uit binnen het toe 17 124 b — ingangsdatum
risico’s die voortvloeien uit binnen passingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021
het toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten.

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToRecogniseRevenueFrom
ContractsWithCustomers

text

Beschrijving van de methoden
gehanteerd om opbrengsten van
contracten met klanten op te
nemen

De beschrijving van de methoden gehanteerd om op informatieverschaffing: IFRS
brengsten van contracten met klanten op te nemen. [Zie: 15 124 a
opbrengsten uit hoofde van contracten met klanten]

ifrs-full

DescriptionOfMethodToRe
cogniseInsuranceAcquisition
CashFlowsWhenUsingPremiu
mAllocationApproach

text

Beschrijving van de methode
gehanteerd om met de acquisitie
van verzekeringen verband
houdende kasstromen op te
nemen wanneer een entiteit de
premietoerekeningsbenadering
volgt

De beschrijving van de methode die bij de toepassing van informatieverschaffing: IFRS
alinea 59(a) van IFRS 17 is gekozen door een entiteit die 17 97 c — ingangsdatum
de premietoerekeningsbenadering volgt om met de acqui 1.1.2021
sitie van verzekeringen verband houdende kasstromen op
te nemen. De premietoerekeningsbenadering is een in de
alinea’s 53 tot en met 59 van IFRS 17 beschreven bena
dering waarmee de waardering van de verplichting uit
hoofde van resterende dekking voor een groep verzeke
ringscontracten wordt vereenvoudigd. [Zie: stijging (da
ling) van met acquisitie van verzekeringen verband hou
dende kasstromen, verplichting (actief) uit hoofde van ver
zekeringscontracten]

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedAn text
dAssumptionsMadeToIncor
porateEffectsOfExpectedEarly
ExerciseShareOptionsGranted

Beschrijving van de gehanteerde
methode en gemaakte
veronderstellingen om de effecten
van de verwachte vervroegde
uitoefening te verwerken,
toegekende aandelenopties

De beschrijving van de gehanteerde methode en de ge informatieverschaffing: IFRS
maakte veronderstellingen om de effecten van de ver 2 47 a i
vroegde uitoefening van toegekende aandelenopties te ver
werken.

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedTo
DetermineAmortisationOfAs
setsRecognisedFromCost
sToObtainOrFulfilContracts
WithCustomers

Beschrijving van de methode
gehanteerd voor de bepaling van
de afschrijving van activa die zijn
opgenomen uit hoofde van kosten
om een contract met klanten te
verkrijgen of te vervullen

De beschrijving van de methode gehanteerd voor de be informatieverschaffing: IFRS
paling van de afschrijving van de activa die zijn opge 15 127 b
nomen uit hoofde van de kosten om een contract met
klanten te verkrijgen of te vervullen. [Zie: opgenomen
activa uit hoofde van de kosten om een contract met
klanten te verkrijgen of te vervullen]

text

De beschrijving van de methoden gehanteerd voor de informatieverschaffing: IFRIC
waardering tegen reële waarde van activa in natura gede 17 17 c
clareerd om te worden uitgekeerd als dividend, wanneer
de datum van aankondiging 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 wordt goedgekeurd]
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DescriptionOfNatureAmoun
tAndCorrectionOfAccountin
gErrorsInPriorPeriodsEstimate

text block

Beschrijving van de aard van
De beschrijving van de aard van fouten in het kader van informatieverschaffing:
fouten in het kader van financiële financiële verslaggeving in voorgaande perioden.
IAS 8 49 a
verslaggeving in voorgaande
perioden [text block]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfAnyMeasurementPe
riodAdjustmentsRecognised
ForParticularAssetsLiabilitie
sNoncontrollingInterestsOrI
temsOfConsideration

text

Beschrijving van de aard van
eventuele aanpassingen in de
waarderingsperiode opgenomen
voor bepaalde activa,
verplichtingen, belangen zonder
zeggenschap of vergoedingen

De beschrijving van de aard van de aanpassingen in de informatieverschaffing: IFRS
waarderingsperiode opgenomen voor bepaalde activa, ver 3 B67 a iii
plichtingen, belangen zonder zeggenschap of vergoedin
gen waarvoor de eerste administratieve verwerking voor
een bedrijfscombinatie niet is voltooid. [Zie: belangen
zonder zeggenschap; aanpassingen in de waarderingsperi
ode opgenomen voor bepaalde activa, verplichtingen, be
langen zonder zeggenschap of vergoedingen; bedrijfscom
binaties [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfChangeInAccountin
gEstimate

text block

Beschrijving van de aard van
schattingswijzigingen [text block]

De beschrijving van de aard van schattingswijzigingen die informatieverschaffing:
een effect hebben in de verslagperiode of waarvan ver IAS 8 39
wacht wordt dat zij een effect kunnen hebben in toekom
stige perioden.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfChangeInEstimate
DuringFinalInterimPeriod

text

Beschrijving van de aard en het
bedrag van een schattingswijziging
tijdens de laatste tussentijdse
periode

De beschrijving van de aard en het bedrag van een wij informatieverschaffing: IAS
ziging in een schatting van een bedrag gerapporteerd in 34 26
een tussentijdse periode dat op significante wijze is gewij
zigd tijdens de laatste tussentijdse periode van het boek
jaar.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndCar
ryingAmountOfAssetsObtai
ned

text

Beschrijving van de aard van de
activa verworven door bezit te
nemen van een zekerheid of een
beroep te doen op andere
kredietbescherming

De beschrijving van de aard van financiële of niet-finan informatieverschaffing: IFRS
ciële activa die door de entiteit zijn verworven door bezit 7 38 a
te nemen 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 nemen van een zekerheid of
een beroep te doen op andere kredietbescherming; finan
ciële activa]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEf
fectOfAnyAsymmetricalAllo
cationsToReportableSegments

text

Beschrijving van de aard en het
effect van eventuele
asymmetrische toerekeningen aan
te rapporteren segmenten

De beschrijving van de aard en het effect van eventuele informatieverschaffing: IFRS
asymmetrische toerekeningen aan te rapporteren segmen 8 27 f
ten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een entiteit afschrij
vingskosten aan een segment toerekent zonder de daar
mee samenhangende af te schrijven activa aan dat seg
ment toe te rekenen. [Zie: te rapporteren segmenten
[member]]
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DescriptionOfNatureAndEx
tentOfGovernmentGrantsFo
rAgriculturalActivityRecogni
sedInFinancialStatements

text

Beschrijving van de aard en
omvang van overheidssubsidies
voor agrarische activiteiten
opgenomen in de jaarrekening

De beschrijving van de aard en omvang van overheids informatieverschaffing: IAS
subsidies voor agrarische activiteiten opgenomen in de 41 57 a
jaarrekening. [Zie: overheid [member]; overheidssubsidies]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfGovernmentGrantsRe
cognisedInFinancialState
ments

text

Beschrijving van de aard en
omvang van overheidssubsidies
opgenomen in de jaarrekening

De beschrijving van de aard en omvang van overheids informatieverschaffing: IAS
subsidies opgenomen in de jaarrekening. [Zie: overheids 20 39 b
subsidies]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfRateregulatedActivity

text

Beschrijving van de aard en
omvang van de aan
tariefregulering onderworpen
activiteit

De beschrijving van de aard en omvang van de aan tarie informatieverschaffing: IFRS
fregulering onderworpen activiteit. [Zie: aan tariefregule 14 30 a
ring onderworpen activiteiten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfSignificantRestrictions
OnTransferOfFundsToParent

text

Beschrijving van de aard en
omvang van significante restricties
op overdracht van middelen aan
entiteit

De beschrijving van de aard en omvang van eventuele
significante restricties (bijvoorbeeld uit hoofde van le
ningsovereenkomsten of regelgevende vereisten) op het
vermogen van andere entiteiten om middelen over te
dragen aan de verslaggevende entiteit in de vorm van
dividenden in contanten of om leningen of voorschotten
terug te betalen.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentToWhichProtective
RightsOfNoncontrollingInte
restsCanSignificantlyRestric
tEntitysAbilityToAccessOrU
seAssetsAndSettleLiabilitie
sOfGroup

text

Beschrijving van de wijze waarop
en mate waarin
beschermingsrechten van belangen
zonder zeggenschap het vermogen
van de entiteit om toegang te
krijgen tot of gebruik te maken
van activa en om over te gaan tot
afwikkeling van verplichtingen van
de groep, aanzienlijk kunnen
beperken

De beschrijving van de wijze waarop en mate waarin informatieverschaffing: IFRS
beschermingsrechten van belangen zonder zeggenschap 12 13 b
het vermogen van de entiteit om toegang te krijgen tot
of gebruik te maken van de activa en om over te gaan tot
afwikkeling van de verplichtingen van de groep aanzien
lijk kunnen beperken (bv. wanneer een moedermaatschap
pij verplichtingen van een dochteronderneming moet af
wikkelen voordat zij haar eigen verplichtingen afwikkelt,
of wanneer de goedkeuring van belangen zonder zeggen
schap 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 gerela
teerd. [Zie: belangen zonder zeggenschap; dochteronder
nemingen [member]]
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DescriptionOfNatureAndFi
nancialEffectOfBusinessCom
binationsAfterReportingPeri
odBeforeStatementsAuthori
sedForIssue

text

Beschrijving van de aard en de
financiële impact van
bedrijfscombinaties na de
verslagperiode alvorens de
jaarrekening voor publicatie is
goedgekeurd

De beschrijving van de aard en de financiële impact van informatieverschaffing: IFRS
bedrijfscombinaties na het einde van de verslagperiode 3 59 b
maar alvorens de jaarrekening voor publicatie is goedge
keurd. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndFi
nancialEffectOfBusinessCom
binationsDuringPeriod

text

Beschrijving van de aard en
financiële impact van
bedrijfscombinaties tijdens de
verslagperiode

De beschrijving van de aard en financiële impact van informatieverschaffing: IFRS
bedrijfscombinaties tijdens de actuele verslagperiode. [Zie: 3 59 a
bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndPur
poseOfReservesWithinEquity

text

Beschrijving van de aard en het
De beschrijving van de aard en het doel van reserves informatieverschaffing:
IAS 1 79 b
doel van reserves binnen het eigen binnen het eigen vermogen. [Zie: andere reserves]
vermogen

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfActivi
tiesOfBiologicalAssets

text

Beschrijving van de aard van
activiteiten van biologische activa

De beschrijving van de aard van activiteiten met betrek informatieverschaffing: IAS
king tot biologische activa. [Zie: biologische activa]
41 46 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAssets text
WithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentsWithinNextFi
nancialYear

Beschrijving van de aard van activa
die een wezenlijk risico in zich
dragen van materiële aanpassingen
in het volgende boekjaar

De beschrijving van de aard van activa die onderhevig zijn informatieverschaffing: IAS
aan veronderstellingen die een wezenlijk risico in zich 1 125 a
dragen van een materiële aanpassing van de bedragen
van die activa in het volgende boekjaar.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBene
fitsProvidedByPlan

text

Beschrijving van de aard van de
door de regeling betaalde
vergoedingen

De beschrijving van de aard van de door een toegezegd informatieverschaffing: IAS
pensioenregeling betaalde vergoedingen (bijvoorbeeld een 19 139 a i
toegezegdpensioenregeling op basis van het eindsalaris of
een op bijdragen gebaseerde regeling met garantie). [Zie:
toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfChan
geInAccountingPolicy

text

Beschrijving van de aard van een
wijziging in een grondslag voor
financiële verslaggeving

De beschrijving van de aard van een wijziging in een informatieverschaffing:
grondslag voor financiële verslaggeving met betrekking IAS 8 28 c
tot een eerste toepassing van een IFRS. [Zie: IFRS [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfChan
gesFromPriorPeriodsInMeasu
rementMethodsUsedToDeter
mineReportedSegmentProfi
tOrLossAndEffectOfThose
ChangesOnMeasureOfSeg
mentProfitOrLoss

text

Beschrijving van de aard van
eventuele wijzigingen die in
voorgaande verslagperioden zijn
aangebracht in de
waarderingsmethoden die voor de
bepaling van de gerapporteerde
winst of het gerapporteerde verlies
van het segment zijn toegepast, en
het effect van deze wijzigingen op
de waardering van de winst of het
verlies van het segment

De beschrijving van de aard van de wijzigingen die in informatieverschaffing: IFRS
voorgaande verslagperioden zijn aangebracht in de waar 8 27 e
deringsmethoden die voor de bepaling van de gerappor
teerde winst of het gerapporteerde verlies van het segment
zijn toegepast, en het eventuele effect van deze wijzigin
gen op de waardering van de winst (het verlies) van het
segment. [Zie: te rapporteren segmenten [member]]
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Beschrijving van de aard van de
activaklasse gewaardeerd tegen
reële waarde

De beschrijving van de aard van de activaklasse die wordt voorbeeld: IFRS 13 IE64 a,
gewaardeerd tegen reële waarde, met inbegrip van de voorbeeld: IFRS 13 92
kenmerken van de gewaardeerde posten waarmee reke
ning wordt gehouden bij het bepalen van de relevante
inputs. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClas
sOfEntitysOwnEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValue

text

Beschrijving van de aard van de
klasse van
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit gewaardeerd tegen reële
waarde

De beschrijving van de aard van de klasse van eigenver voorbeeld: IFRS 13 IE64 a,
mogensinstrumenten van de entiteit die worden gewaar voorbeeld: IFRS 13 92
deerd tegen reële waarde, met inbegrip van de kenmerken
van de gewaardeerde posten waarmee rekening wordt
gehouden bij het bepalen van de relevante inputs. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; eigenver
mogensinstrumenten van een entiteit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClas
sOfLiabilitiesMeasuredAtFair
Value

text

Beschrijving van de aard van de
klasse van verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde

De beschrijving van de aard van de klasse van verplich voorbeeld: IFRS 13 IE64 a,
tingen die worden gewaardeerd tegen reële waarde, met voorbeeld: IFRS 13 92
inbegrip van de kenmerken van de gewaardeerde posten
waarmee rekening wordt gehouden bij het bepalen van de
relevante inputs. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCon
tingentAssets

text

Beschrijving van de aard van
voorwaardelijke activa

De beschrijving van de aard van eventuele activa die informatieverschaffing: IAS
voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en waar 37 89
van het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan
niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige
gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige con
trole heeft.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCoun
terparty

text

Beschrijving van de aard van de
tegenpartij

De beschrijving van de aard van de partij bij de transactie voorbeeld: IFRS 7 IG23 b —
die niet de entiteit is.
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDiffe
rencesBetweenMeasurements
OfReportableSegmentsAsset
sAndEntitysAssets

text

Beschrijving van de aard van
verschillen tussen waarderingen
van activa van te rapporteren
segmenten en activa van de
entiteit

De beschrijving van de aard van de verschillen tussen informatieverschaffing: IFRS
waarderingen van activa van de te rapporteren segmenten 8 27 c
en activa van de entiteit. Deze verschillen kunnen onder
meer de grondslagen voor financiële verslaggeving en de
grondslagen voor de toerekening van gezamenlijk ge
bruikte activa omvatten welke noodzakelijk zijn om in
zicht te verwerven in de gerapporteerde gesegmenteerde
informatie. [Zie: te rapporteren segmenten [member]]
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Beschrijving van de aard van
verschillen tussen waarderingen
van winsten of verliezen van te
rapporteren segmenten en winst
of verlies van de entiteit vóór
lasten uit hoofde van
winstbelastingen en beëindigde
bedrijfsactiviteiten

De beschrijving van de aard van de verschillen tussen informatieverschaffing: IFRS
waarderingen van winsten of verliezen van de te rappor 8 27 b
teren segmenten en winst of verlies van de entiteit vóór
lasten uit hoofde van winstbelastingen en beëindigde be
drijfsactiviteiten. Deze verschillen kunnen onder meer de
grondslagen voor financiële verslaggeving en de grondsla
gen voor de toerekening van centraal gemaakte kosten
omvatten welke noodzakelijk zijn om inzicht te verwer
ven in de gerapporteerde gesegmenteerde informatie. [Zie:
beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; te rapporteren
segmenten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEnti
text
tysOperationsAndPrincipalAc
tivities

Beschrijving van de aard van de
De beschrijving van de aard van de activiteiten van de informatieverschaffing: IAS
activiteiten van de entiteit en haar entiteit en haar voornaamste bedrijvigheden.
1 138 b
voornaamste bedrijvigheden

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEnti
tysRelationshipWithAssociate

text

Beschrijving van de aard van de
relatie van de entiteit met een
geassocieerde deelneming

De beschrijving van de aard van de relatie van de entiteit informatieverschaffing: IFRS
met een geassocieerde deelneming (bijvoorbeeld beschrij 12 21 a ii
ving van de aard van de activiteiten van de geassocieerde
deelneming en of deze van strategisch belang zijn voor de
activiteiten van de entiteit). [Zie: geassocieerde deelnemin
gen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEnti
tysRelationshipWithJointOpe
ration

text

Beschrijving van de aard van de
relatie van de entiteit met een
gezamenlijke bedrijfsactiviteit

De beschrijving van de aard van de relatie van de entiteit informatieverschaffing: IFRS
met een gezamenlijke bedrijfsactiviteit (bijvoorbeeld be 12 21 a ii
schrijving van de aard van de activiteiten van de geza
menlijke bedrijfsactiviteit en of deze van strategisch be
lang zijn voor de activiteiten van de entiteit). [Zie: geza
menlijke bedrijfsactiviteiten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEnti
tysRelationshipWithJointVen
ture

text

Beschrijving van de aard van de
De beschrijving van de aard van de relatie van de entiteit informatieverschaffing: IFRS
relatie van de entiteit met een joint met een joint venture (bijvoorbeeld beschrijving van de 12 21 a ii
venture
aard van de activiteiten van de joint venture en of deze
van strategisch belang zijn voor de activiteiten van de
entiteit). [Zie: joint ventures [member]]

18.12.2020

DescriptionOfNatureOfDiffe text
rencesBetweenMeasurements
OfReportableSegmentsProfit
sOrLossesAndEntitysProfitOr
LossBeforeIncomeTaxExpen
seOrIncomeAndDiscontinued
Operations

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

De beschrijving van de aard van de verschillen tussen informatieverschaffing: IFRS
waarderingen van verplichtingen van de te rapporteren 8 27 d
segmenten en verplichtingen van de entiteit. Deze ver
schillen kunnen onder meer de grondslagen voor financi
ële verslaggeving en de grondslagen voor de toerekening
van gezamenlijk gebruikte verplichtingen omvatten welke
noodzakelijk zijn om inzicht te verwerven in de gerap
porteerde gesegmenteerde informatie. [Zie: te rapporteren
segmenten [member]]

DescriptionOfNatureOfDiffe
rencesBetweenMeasurements
OfReportableSegmentsLiabili
tiesAndEntitysLiabilities
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Beschrijving van de aard van de
jaarrekening

De beschrijving van de aard van de jaarrekening (bijvoor informatieverschaffing: IAS 1
beeld of de jaarrekening toebehoort aan een individuele 51 b, informatieverschaffing:
entiteit of een groep van entiteiten).
IAS 27 16 a,
informatieverschaffing:
IAS 27 17 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfGood
sOrServicesThatEntityHasPro
misedToTransfer

text

Beschrijving van de aard van
goederen of diensten die de
entiteit heeft beloofd over te
dragen

De beschrijving van de aard van de goederen of diensten informatieverschaffing: IFRS
die de entiteit heeft beloofd aan klanten over te dragen. 15 119 c

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIm
pendingChangeInAccounting
Policy

text

Beschrijving van de aard van de
aanstaande wijziging in de
grondslagen voor financiële
verslaggeving

De beschrijving van de aard van de aanstaande wijziging voorbeeld: IAS 8 31 b
of wijzigingen in de grondslagen voor financiële wetge
ving naar aanleiding van een nieuwe IFRS die is uitgege
ven maar nog niet in werking is.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIndivi
dualAsset

text

Beschrijving van de aard van een
individueel actief

De beschrijving van de aard van een individueel actief informatieverschaffing: IAS
waarvoor bijzonderewaardeverminderingsverlies is opge 36 130 c i
nomen of teruggenomen tijdens de periode. [Zie: bijzon
derewaardeverminderingsverlies]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfInte
restInFunds

text

Beschrijving van de aard van
belangen in fondsen

De beschrijving van de aard van het belang van de entiteit informatieverschaffing: IFRIC
in ontmantelings-, herstel- en milieusaneringsfondsen.
5 11

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabili text
tiesConnectedWithInsurance
ThatAreNotLiabilitiesArising
FromContractsWithinScopeO
fIFRS4

Beschrijving van de aard van
verplichtingen die verband houden
met verzekering die geen
verplichtingen zijn die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 4
vallende contracten

De beschrijving van de aard van de verplichtingen die informatieverschaffing: IFRS
verband houden met verzekering die geen verplichtingen 4 39C a — vervaldatum
zijn die voortvloeien uit binnen het toepassingsgebied van 1.1.2021
IFRS 4 vallende contracten.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabili text
tiesWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentsWithinNext
FinancialYear

Beschrijving van de aard van
verplichtingen die een wezenlijk
risico in zich dragen van materiële
aanpassingen in het volgende
boekjaar

De beschrijving van de aard van verplichtingen die onder informatieverschaffing: IAS
hevig zijn aan veronderstellingen die een wezenlijk risico 1 125 a
in zich dragen van een materiële aanpassing aan de be
dragen van die verplichtingen in het volgende boekjaar.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfMai
nAdjustmentsThatWouldMa
keHistoricalSummariesOr
ComparativeInformationPre
sentedInAccordanceWithPre
viousGAAPComplyWithIFRSs

Beschrijving van de aard van de
voornaamste aanpassingen die
ervoor zorgen dat historische
overzichten of vergelijkende
informatie gepresenteerd
overeenkomstig de voorheen
toegepaste GAAP, voldoen aan
IFRS

De beschrijving van de aard van de voornaamste aanpas informatieverschaffing: IFRS
singen die ervoor zorgen dat historische overzichten of 1 22 b
vergelijkende informatie gepresenteerd overeenkomstig de
voorheen toegepaste GAAP, voldoen aan IFRS. [Zie: voor
heen toegepaste GAAP [member]; IFRS [member]]
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text

Beschrijving van de aard van
noodzakelijke aanpassingen om
vergelijkende informatie te
verstrekken

De beschrijving, indien een herclassificatie van vergelij informatieverschaffing:
kende bedragen niet praktisch haalbaar is, van de aard IAS 1 42 b
van de aanpassingen die zouden zijn uitgevoerd indien
de bedragen wel waren geherclassificeerd.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNo
nadjustingEventAfterRepor
tingPeriod

text

Beschrijving van de aard van een
gebeurtenis die niet leidt tot
aanpassing van de jaarrekening na
verslagperiode

De beschrijving van de aard van een gebeurtenis die niet informatieverschaffing: IAS
leidt tot aanpassing van de jaarrekening na de verslagpe 10 21 a
riode. [Zie: gebeurtenissen die niet leiden tot aanpassing
van de jaarrekening na verslagperiode [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNon
cashAssetsHeldForDistributi
onToOwnersDeclaredBefore
FinancialStatementsAuthori
sedForIssue

text

Beschrijving van de aard van activa
in natura aangehouden om te
worden uitgekeerd aan eigenaars
gedeclareerd alvorens de
jaarrekening voor publicatie is
goedgekeurd

De beschrijving van de aard van activa in natura die informatieverschaffing: IFRIC
moeten worden uitgekeerd als dividend, wanneer de da 17 17 a
tum van aankondiging valt na het einde van de verslag
periode maar vóór de jaarrekening voor publicatie is
goedgekeurd.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObli
gationContingentLiabilities

text

Beschrijving van de aard van
verplichting, voorwaardelijke
verplichtingen

De beschrijving van de aard van de verplichting voor informatieverschaffing: IAS
voorwaardelijke verplichtingen. [Zie: voorwaardelijke ver 37 86
plichtingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObli
gationContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

text

Beschrijving van de aard van de
verplichting, voorwaardelijke
verplichtingen in een
bedrijfscombinatie

De beschrijving van de aard van de verplichting voor
voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een be
drijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen
[member]; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObli
gationOtherProvisions

text

Beschrijving van de aard van de
De beschrijving van de aard van de verplichting voor informatieverschaffing: IAS
verplichting, andere voorzieningen andere voorzieningen. [Zie: andere voorzieningen]
37 85 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfReclas text
sificationOrChangesInPresen
tation

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRegu
latoryRatesettingProcess

De beschrijving van de aard van herclassificaties of wijzi informatieverschaffing:
gingen in presentatie.
IAS 1 41 a

Beschrijving van de aard van de
De beschrijving van de aard van de procedure voor het informatieverschaffing: IFRS
14 30 a
procedure voor het vaststellen van vaststellen van het regulerende tarief.
het regulerende tarief

18.12.2020

text

Beschrijving van de aard van
herclassificaties of wijzigingen in
presentatie

informatieverschaffing: IFRS
3 B67 c,
informatieverschaffing: IFRS
3 B64 j,
informatieverschaffing: IFRS
3 B64 j i
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Beschrijving van de aard van de
relatie met verbonden partijen

De beschrijving van de aard van de relaties met verbon informatieverschaffing: IAS
den partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
24 18

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelati
onshipBetweenTransferredFi
nancialAssetsThatAreNotDe
recognisedInTheirEntiretyAn
dAssociatedLiabilities

text

Beschrijving van de aard van het
verband tussen overgedragen
financiële activa die niet geheel
zijn verwijderd en de daarmee
verbonden verplichtingen

De beschrijving van de aard van het verband tussen de informatieverschaffing: IFRS
overgedragen financiële activa die niet geheel zijn verwij 7 42D c
derd en de daarmee verbonden verplichtingen, met in
begrip van de uit de overdracht voortvloeiende restricties
op het gebruik van de overgedragen activa door de ver
slaggevende entiteit. [Zie: overgedragen financiële activa
die niet geheel zijn verwijderd [member]; financiële activa]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelati
onshipWithSubsidiaryWhere
ParentHasDirectlyOrIndirect
lyLessThanHalfOfVotingPo
wer

text

Beschrijving van significante
oordelen en veronderstellingen bij
de bepaling dat de entiteit
zeggenschap uitoefent over een
andere entiteit, ook al houdt zij
minder dan de helft van de
stemrechten

De beschrijving van significante oordelen en veronderstel voorbeeld: IFRS 12 9 b
lingen waarvan de entiteit is uitgegaan om te bepalen dat
zij zeggenschap heeft over een andere entiteit, ook al
houdt zij minder dan de helft van de stemrechten.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRisks
BeingHedged

text

Beschrijving van de aard van af te De beschrijving van de aard van af te dekken risico’s.
dekken risico’s

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfVolun text
taryChangeInAccounting
Policy

ifrs-full

DescriptionOfNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldFor
SaleWhichWereSoldOrReclas
sified

ifrs-full

ifrs-full

informatieverschaffing: IFRS
7 22 c — vervaldatum
1.1.2021

Beschrijving van de aard van een
vrijwillige wijziging in de
grondslagen voor financiële
verslaggeving

De beschrijving van de aard van een vrijwillige wijziging informatieverschaffing:
in de grondslagen voor financiële verslaggeving.
IAS 8 29 a

text

Beschrijving van een vast actief of
groep van activa die zijn
afgestoten en die worden
aangehouden voor verkoop, die
zijn verkocht of geherclassificeerd

De beschrijving van vaste activa of groepen van activa die informatieverschaffing: IFRS
zijn afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden 5 41 a
voor verkoop of verkocht. [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]]

DescriptionOfNonfinancial
MeasuresOrEstimatesOfBiolo
gicalAssets

text

Beschrijving van niet-financiële
waarderingen of schattingen van
fysieke hoeveelheden van
biologische activa en de productie
van agrarische producten

De beschrijving van niet-financiële waarderingen of schat informatieverschaffing: IAS
tingen van de fysieke hoeveelheden van biologische activa 41 46 b
en de productie van agrarische producten. [Zie: biologi
sche activa]

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisk

text

Beschrijving van doelstellingen,
beleid en procedures met
betrekking tot het beheer van
risico’s

De beschrijving van doelstellingen, het beleid en de pro informatieverschaffing: IFRS
cedures met betrekking tot het beheer van de risico’s die 7 33 b
voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: financiële
instrumenten, klasse [member]]
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Beschrijving van de doelstellingen,
het beleid en de procedures met
betrekking tot het beheer van
risico’s die voortvloeien uit
verzekeringscontracten en de
gehanteerde methoden om die
risico’s te beheersen

De beschrijving van de doelstellingen, het beleid en de informatieverschaffing: IFRS
procedures van de entiteit met betrekking tot het beheer 4 39 a — vervaldatum
van de risico’s die voortvloeien uit verzekeringscontracten 1.1.2021
en de gehanteerde methoden om die risico’s te beheersen.
[Zie: types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Beschrijving van de doelstellingen,
het beleid en de procedures met
betrekking tot het beheer van
risico’s die voortvloeien uit binnen
het toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten.

De beschrijving van de doelstellingen, het beleid en de informatieverschaffing: IFRS
procedures van de entiteit met betrekking tot het beheer 17 124 b — ingangsdatum
van de risico’s die voortvloeien uit binnen het toepas 1.1.2021
singsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

ifrs-full

DescriptionOfObligationsFor
ReturnsRefundsAndOtherSi
milarObligations

text

Beschrijving van verplichtingen tot De beschrijving van verplichtingen tot retour, terugbeta informatieverschaffing: IFRS
retour, terugbetaling en andere
ling en andere vergelijkbare verplichtingen uit hoofde van 15 119 d
vergelijkbare verplichtingen
contracten met klanten.

ifrs-full

DescriptionOfOptionLifeSha
reOptionsGranted

X.XX
duration

Looptijd van de optie, toegekende
aandelenopties

De looptijd van de optie van toegekende aandelenopties. informatieverschaffing: IFRS
2 47 a i

ifrs-full

DescriptionOfOptionPricing
ModelShareOptionsGranted

text

Beschrijving van het
optiewaarderingsmodel,
toegekende aandelenopties

De beschrijving van het optiewaarderingsmodel dat wordt informatieverschaffing: IFRS
gehanteerd voor toegekende aandelenopties. [Zie: optie 2 47 a i
waarderingsmodel [member]]

ifrs-full

DescriptionOfOtherAccoun
tingPoliciesRelevantToUnder
standingOfFinancialState
ments

text block

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

De beschrijving van grondslagen voor financiële verslag informatieverschaffing: IAS
geving die relevant zijn voor een goed inzicht in de jaar 1 117 b
rekening, die de entiteit niet afzonderlijk opneemt.

ifrs-full

DescriptionOfOtherEquityIn
terest

text

Beschrijving van rechten,
voorkeurrechten en beperkingen
die aan een categorie van
aandelenbelangen verbonden zijn
door een entiteit zonder
aandelenkapitaal

De beschrijving van de rechten, voorkeurrechten en be informatieverschaffing:
perkingen die aan een categorie van aandelenbelangen IAS 1 80
verbonden zijn door een entiteit zonder aandelenkapitaal.
[Zie: aandelenkapitaal [member]; ander aandelenbelang]

ifrs-full

DescriptionOfOtherInformati
onUsedToAssessCreditQuality

text

Beschrijving van andere informatie De beschrijving van de informatie gehanteerd voor de
gehanteerd voor de beoordeling
beoordeling van de kredietkwaliteit van financiële activa
van de kredietkwaliteit
met kredietrisico die noch vervallen zijn, noch een waar
devermindering hebben ondergaan, en die de entiteit niet
afzonderlijk opneemt. [Zie: kredietrisico [member]]

voorbeeld: IFRS 7 IG23 d —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

18.12.2020

text
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Beschrijving van andere inputs
voor het optiewaarderingsmodel,
toegekende aandelenopties

De beschrijving van inputs voor het optiewaarderings informatieverschaffing: IFRS
model voor toegekende aandelenopties die de entiteit 2 47 a i
niet afzonderlijk opneemt. [Zie: optiewaarderingsmodel
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfOtherTransacti
onsThatAreCollectivelySignifi
cant

text

Beschrijving van andere transacties De beschrijving van transacties met een overheid die zeg informatieverschaffing: IAS
genschap of gezamenlijke zeggenschap heeft over of in 24 26 b ii
die collectief significant zijn
vloed van betekenis heeft op de verslagleggende entiteit en
de entiteiten onder zeggenschap, gezamenlijke zeggen
schap of invloed van betekenis van die overheid die col
lectief maar niet afzonderlijk significant zijn.

ifrs-full

DescriptionOfPerformance
ObligationsToArrangeForA
notherPartyToTransferGood
sOrServices

text

Beschrijving van
prestatieverplichtingen om de
overdracht van goederen of
diensten voor een andere partij te
regelen

De beschrijving van de prestatieverplichtingen om de informatieverschaffing: IFRS
overdracht van goederen of diensten aan klanten voor 15 119 c
een andere partij te regelen. [Zie: prestatieverplichtingen
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsAffectProfitOrLoss

text

Beschrijving van perioden waarin
kasstromen van invloed zijn op
winst of verlies

De beschrijving van perioden waarin wordt verwacht dat informatieverschaffing: IFRS
kasstromen van invloed zullen zijn op winst of verlies 7 23 a — vervaldatum
voor kasstroomafdekkingen. [Zie: kasstroomafdekking 1.1.2021
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsExpectedToOccur

text

Beschrijving van perioden waarin
kasstromen naar verwachting
zullen plaatsvinden

De beschrijving van perioden waarin kasstromen naar ver informatieverschaffing: IFRS
wachting zullen plaatsvinden voor kasstroomafdekkingen. 7 23 a — vervaldatum
[Zie: kasstroomafdekking [member]]
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfPlanAmend
mentsCurtailmentsAndSettle
ments

text

Beschrijving van wijzigingen aan,
inperkingen van of afwikkelingen
in het kader van de regeling

De beschrijving van wijzigingen aan, inperkingen van of informatieverschaffing: IAS
afwikkelingen in het kader van de toegezegdpensioenrege 19 139 c
ling. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPoliciesForDis
posingOfAssetsNotReadily
ConvertibleIntoCashOrForU
singThemInItsOperations

text block

Beschrijving van het beleid voor
het vervreemden of het gebruik
binnen bedrijfsactiviteiten van
activa verkregen door bezit te
nemen van een zekerheid of
andere kredietbescherming [text
block]

De beschrijving van het beleid voor het vervreemden of informatieverschaffing: IFRS
het gebruik binnen bedrijfsactiviteiten van activa verkre 7 38 b
gen doordat de entiteit bezit neemt van onderpand dat zij
tot zekerheid houdt of een beroep doet op andere kre
dietbescherming (bijvoorbeeld garanties) wanneer de ac
tiva niet onmiddellijk in geldmiddelen kunnen worden
omgezet. [Zie: garanties [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDeter
miningContributionOfDefi
nedBenefitPlansThatShare
RisksBetweenVariousEntities

text block

Beschrijving van de grondslag
voor het bepalen van de bijdrage
van toegezegdpensioenregelingen
die risico’s delen tussen entiteiten
onder gemeenschappelijke
zeggenschap [text block]

De beschrijving van de grondslag voor het bepalen van de informatieverschaffing: IAS
bijdrage die door de entiteit moet worden betaald voor 19 149 b
toegezegdpensioenregelingen die risico’s delen tussen en
titeiten onder gemeenschappelijke zeggenschap. [Zie: toe
gezegdpensioenregelingen [member]]
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text
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Beschrijving van de grondslag om
te bepalen wanneer overdrachten
tussen niveaus worden geacht te
hebben plaatsgevonden, activa

De beschrijving van de grondslag om te bepalen wanneer
overdrachten van activa 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,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 e iv,
informatieverschaffing: IFRS
13 95

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDeter
miningWhenTransfersBe
tweenLevelsAreDeemedToHa
veOccurredEntitysOwnEquity
Instruments

text

Beschrijving van de grondslag om
te bepalen wanneer overdrachten
tussen niveaus worden geacht te
hebben plaatsgevonden,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de grondslag om te bepalen wanneer
overdrachten van eigenvermogensinstrumenten van de en
titeit tussen niveaus in de reëlewaardehiërarchie 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. [Zie: eigenver
mogensinstrumenten van een entiteit [member]]

informatieverschaffing: IFRS
13 93 c,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 e iv,
informatieverschaffing: IFRS
13 95

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDeter
miningWhenTransfersBe
tweenLevelsAreDeemedToHa
veOccurredLiabilities

text

Beschrijving van de grondslag om
te bepalen wanneer overdrachten
tussen niveaus worden geacht te
hebben plaatsgevonden,
verplichtingen

De beschrijving van de grondslag om te bepalen wanneer
overdrachten van verplichtingen tussen niveaus in de re
ëlewaardehiërarchie worden geacht te hebben plaats
gevonden. Het beleid inzake het tijdstip waarop over
drachten worden opgenomen, moet hetzelfde zijn voor
overdrachten naar de niveaus als voor overdrachten vanuit
de niveaus.

informatieverschaffing: IFRS
13 93 c,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 e iv,
informatieverschaffing: IFRS
13 95

ifrs-full

DescriptionOfPracticalExpe
dientsUsedWhenApplyin
gIFRS15Retrospectively

text

Beschrijving van praktische
hulpmiddelen gehanteerd bij
retroactieve toepassing van IFRS
15

De beschrijving van de praktische hulpmiddelen die zijn informatieverschaffing: IFRS
gehanteerd bij retroactieve toepassing van IFRS 15.
15 C6 a

ifrs-full

DescriptionOfPresentation
Currency

text

Beschrijving van presentatievaluta

De beschrijving van de valuta waarin de jaarrekening informatieverschaffing: IAS 1
wordt gepresenteerd.
51 d, informatieverschaffing:
IAS 21 53

ifrs-full

DescriptionOfPrimaryRea
sonsForBusinessCombination

text

Beschrijving van de voornaamste
redenen voor bedrijfscombinatie

De beschrijving van de voornaamste redenen voor een informatieverschaffing: IFRS
bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
3 B64 d

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAna text
lysingChangesInFairValueMea
surementsAssets

Beschrijving van de procedure
voor het analyseren van
veranderingen bij waarderingen
tegen reële waarde, activa

De beschrijving van de procedure voor het analyseren van voorbeeld: IFRS 13 IE65 c,
veranderingen bij waarderingen tegen reële waarde van voorbeeld: IFRS 13 93 g
activa van periode tot periode.

18.12.2020

text

Publicatieblad van de Europese Unie

DescriptionOfPolicyForDeter
miningWhenTransfersBe
tweenLevelsAreDeemedToHa
veOccurredAssets

NL

ifrs-full

L 429/186

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAna text
lysingChangesInFairValueMea
surementsLiabilities

Beschrijving van de procedure
De beschrijving van de procedure voor de analyse van voorbeeld: IFRS 13 IE65 c,
voor de analyse van wijzigingen in wijzigingen in waarderingen tegen reële waarde van ver voorbeeld: IFRS 13 93 g
waarderingen gewaardeerd tegen
plichtingen van periode tot periode.
reële waarde, verplichtingen

ifrs-full

DescriptionOfRatingAgencie
sUsed

text

Beschrijving van gebruikte
ratingbureaus

ifrs-full

DescriptionOfReasonFor
ChangeInFunctionalCurrency

text

Beschrijving van de reden voor
De beschrijving van de reden voor een verandering van de informatieverschaffing: IAS
verandering van functionele valuta functionele valuta van de entiteit. De functionele valuta is 21 54
de valuta in de voornaamste economische omgeving
waarin de entiteit actief is.

ifrs-full

DescriptionOfReasonFor
ChangeInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparingS
ensitivityAnalysis

text

Beschrijving van redenen voor
wijzigingen in de bij de opstelling
van de gevoeligheidsanalyse
gehanteerde methoden en
veronderstellingen

De beschrijving van redenen voor wijzigingen in de me informatieverschaffing: IFRS
thoden en veronderstellingen die worden gehanteerd bij 7 40 c
de opstelling van een gevoeligheidsanalyse voor de types
marktrisico waaraan de entiteit wordt blootgesteld. [Zie:
marktrisico [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForDis
text
posingOfInvestmentsInEquity
InstrumentsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

Beschrijving van de reden voor de
vervreemding van beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

De beschrijving van de reden voor de vervreemding van informatieverschaffing: IFRS
beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die door de 7 11B a
entiteit zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: Beleggin
gen in eigenvermogensinstrumenten die zijn aangewezen
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReas text
sessmentWhetherInsurersActi
vitiesArePredominantlyCon
nectedWithInsurance

Beschrijving van de reden voor
herbeoordeling of de activiteiten
van een verzekeraar overwegend
verband houden met verzekering

De beschrijving van de reden voor de herbeoordeling of informatieverschaffing: IFRS
de activiteiten van een verzekeraar overwegend verband 4 39C c i — vervaldatum
houden met verzekering.
1.1.2021

De beschrijving van kredietratingbureaus gebruikt voor de voorbeeld: IFRS 7 IG24 b —
evaluatie van de kredietkwaliteit van de financiële activa vervaldatum 1.1.2021,
van de entiteit. [Zie: financiële activa]
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

L 429/187

Beschrijving van de procedure
voor het analyseren van
veranderingen bij waardering
tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Publicatieblad van de Europese Unie

DescriptionOfProcessForAna text
lysingChangesInFairValueMea
surementsEntitysOwnEquity
Instruments

NL

De beschrijving van de procedure voor het analyseren van voorbeeld: IFRS 13 IE65 c,
veranderingen bij waarderingen tegen reële waarde van voorbeeld: IFRS 13 93 g
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DescriptionOfReasonForRe
classificationOrChangesInPre
sentation

text

Beschrijving van de reden voor
herclassificaties of wijzigingen in
presentatie

De beschrijving van de reden voor de herclassificaties of informatieverschaffing:
IAS 1 41 c
wijzigingen in presentatie.

ifrs-full

DescriptionOfReasonForUsin
gLongerOrShorterReporting
Period

text

Beschrijving van de reden waarom De beschrijving van de reden waarom een langere of informatieverschaffing:
een langere of kortere
kortere verslagperiode wordt gebruikt wanneer de entiteit IAS 1 36 a
verslagperiode wordt gebruikt
het einde van haar verslagperiode wijzigt en een jaarreke
ning presenteert voor een periode die langer of korter is
dan een jaar.

ifrs-full

DescriptionOfReasonForU
singPresentationAlternative

text

Beschrijving van de redenen
waarom van dit
presentatiealternatief is
gebruikgemaakt

De beschrijving van de redenen voor het maken van de informatieverschaffing: IFRS
onherroepelijke keuze om latere veranderingen in de reële 7 11A b
waarde van een belegging in een eigenvermogensinstru
ment dat niet voor handelsdoeleinden wordt aangehou
den, in de overige onderdelen van het totaalresultaat te
presenteren. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem
ber]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

DescriptionOfReasonOfDere
cognitionOfFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCost

text

Beschrijving van de reden voor het
niet langer opnemen van
financiële activa gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs

De beschrijving van de reden voor het niet langer opne informatieverschaffing: IFRS
men van financiële activa gewaardeerd tegen geamorti 7 20A
seerde kostprijs. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsAndFac text
torsWhyAmountOfChanges
InFairValueOfFinancialAsset
sAndFinancialLiabilitiesAttri
butableToChangesInCreditRis
kNotFaithfullyRepresent

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
kredietrisico

De beschrijving van de redenen en relevante factoren informatieverschaffing: IFRS
waarom de informatieverschaffing over veranderingen in 7 11 b
de reële waarde van financiële activa en financiële ver
plichtingen die toe te rekenen zijn aan veranderingen in
het kredietrisico, geen getrouw beeld geeft van die ver
anderingen. [Zie: kredietrisico [member]; financiële activa]
financiële verplichtingen]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasure
mentAssets

text

Beschrijving van redenen voor
wijziging in waarderingstechniek
gebruikt bij waardering tegen reële
waarde, activa

De beschrijving van de redenen voor een wijziging in informatieverschaffing: IFRS
waarderingstechniek (bijv. wijziging van een marktbenade 13 93 d
ring naar een batenbenadering of het gebruik van een
aanvullende waarderingstechniek) voor de waardering te
gen reële waarde van activa. [Zie: batenbenadering [mem
ber]; marktbenadering [member]]

NL

ifrs-full
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Beschrijving van de redenen voor
een wijziging in de
waarderingstechniek gebruikt bij
de waardering tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de redenen voor een wijziging in de informatieverschaffing: IFRS
waarderingstechniek (bijv. wijziging van een marktbenade 13 93 d
ring naar een batenbenadering of het gebruik van een
aanvullende waarderingstechniek) voor de waardering te
gen reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een enti
teit [member]; batenbenadering [member]; marktbenade
ring [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Beschrijving van de redenen voor
een wijziging in de
waarderingstechniek gebruikt bij
waardering tegen reële waarde,
verplichtingen

De beschrijving van de redenen voor een wijziging in de informatieverschaffing: IFRS
waarderingstechniek (bijv. wijziging van een marktbenade 13 93 d
ring naar een batenbenadering of het gebruik van een
aanvullende waarderingstechniek) voor de waardering te
gen reële waarde van verplichtingen. [Zie: batenbenade
ring [member]; marktbenadering [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedToMeasureFairValue
LessCostsOfDisposal

text

Beschrijving van de redenen voor
een wijziging in de
waarderingstechniek gebruikt voor
de bepaling van de reële waarde
min kosten van de vervreemding

De beschrijving van de redenen voor een wijziging in
waarderingstechniek gebruikt voor de bepaling van de
reële waarde min kosten van de vervreemding. [Zie: waar
deringstechnieken [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeOfInvestmentEntity
Status

text

Beschrijving van de redenen voor De beschrijving van de redenen voor een wijziging in de informatieverschaffing: IFRS
een wijziging in de status van een status van een beleggingsentiteit. [Zie: informatieverschaf 12 9B
beleggingsentiteit
fing over beleggingsentiteiten [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparingS
ensitivityAnalysisForActuaria
lAssumptions

text

Beschrijving van de redenen voor
wijzigingen in de methoden en
veronderstellingen gehanteerd bij
de opstelling van een
gevoeligheidsanalyse voor
actuariële veronderstellingen

De beschrijving van de redenen voor wijzigingen in de informatieverschaffing: IAS
methoden en veronderstellingen die worden gehanteerd 19 145 c
bij de opstelling van een gevoeligheidsanalyse voor be
langrijke actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële ver
onderstellingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
text
ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparingS
ensitivityAnalysisToChange
sInRiskExposuresThatArise
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

Beschrijving van de redenen voor
wijzigingen in methoden en
veronderstellingen gehanteerd bij
de opstelling van een
gevoeligheidsanalyse voor
veranderingen in blootstellingen
aan risico die voortvloeien uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten

De beschrijving van de redenen voor wijzigingen in de informatieverschaffing: IFRS
methoden en veronderstellingen gehanteerd bij de opstel 17 128 c — ingangsdatum
ling van een gevoeligheidsanalyse voor veranderingen in 1.1.2021
blootstellingen aan risico die voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

informatieverschaffing: IAS
36 134 e iiB,
informatieverschaffing: IAS
36 130 f ii
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Beschrijving van de redenen voor
wijzigingen in de methoden
gehanteerd bij waardering van
binnen toepassingsgebied van IFRS
17 vallende contracten en
procedures voor schatting van
inputs voor die methoden

De beschrijving van de redenen voor wijzigingen in de informatieverschaffing: IFRS
methoden gehanteerd bij de waardering van binnen het 17 117 b — ingangsdatum
toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten en de 1.1.2021
procedures voor de schatting van de inputs voor die me
thoden.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangingWayCashgeneratin
gUnitIsIdentified

text

Beschrijving van redenen voor een
wijziging van de manier waarop
de kasstroomgenererende eenheid
wordt geïdentificeerd

De beschrijving van redenen voor een wijziging van de informatieverschaffing: IAS
manier waarop de kasstroomgenererende eenheid wordt 36 130 d iii
geïdentificeerd indien de samenvoeging van activa voor de
identificatie van de kasstroomgenererende eenheid is ge
wijzigd sinds de eventuele vorige schatting van de rea
liseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid.
[Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForCon text
cludingThatEntityIsInvestmen
tEntityIfItDoesNotHaveOne
OrMoreTypicalCharacteristics

Beschrijving van redenen om te
concluderen dat de entiteit een
beleggingsentiteit is indien zij niet
beschikt over één of meer typische
kenmerken

De beschrijving van de redenen om te concluderen dat de informatieverschaffing: IFRS
entiteit een beleggingsentiteit is indien zij niet beschikt 12 9A
over één of meer typische kenmerken van een beleggings
entiteit. [Zie: informatieverschaffing over beleggingsenti
teiten [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDe text
signationOrDedesignationOf
FinancialAssetsAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS17

Beschrijving van de redenen
waarom financiële activa op de
datum van eerste toepassing van
IFRS 17 als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies worden aangewezen of niet
langer als zodanig worden
aangewezen

De beschrijving van de redenen waarom financiële activa informatieverschaffing: IFRS
op de datum van eerste toepassing van IFRS 17 als ge 17 C33 b — ingangsdatum
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 1.1.2021
veranderingen in winst of verlies overeenkomstig alinea
4.1.5 van IFRS 9 worden aangewezen of niet langer als
zodanig worden aangewezen.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDe text
signationOrDedesignationOf
FinancialAssetsAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOr
LossWhenApplyingAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCom
pensation

Beschrijving van de redenen
waarom bij toepassing van
wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie financiële activa als
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies worden aangewezen of niet
langer als zodanig worden
aangewezen

De beschrijving van de redenen waarom bij toepassing informatieverschaffing: IFRS
door de entiteit van wijzigingen in IFRS 9 voor kenmer 9 7.2.34 d
ken van vervroegde aflossing met negatieve compensatie
financiële activa als gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies
worden aangewezen of niet langer als zodanig worden
aangewezen. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen re
ële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies]

18.12.2020
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De beschrijving van de redenen waarom financiële activa informatieverschaffing: IFRS
of financiële verplichtingen op de datum van eerste toe 7 42J b
passing van IFRS 9 als gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver
lies worden aangewezen of niet langer als zodanig worden
aangewezen.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDe text
signationOrDedesignationOf
FinancialLiabilitiesAsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossWhenApplyingAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCom
pensation

Beschrijving van de redenen
waarom financiële verplichtingen
bij toepassing van wijzigingen in
IFRS 9 voor kenmerken van
vervroegde aflossing met negatieve
compensatie als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies worden aangewezen of niet
langer als zodanig worden
aangewezen

De beschrijving van de redenen waarom bij toepassing informatieverschaffing: IFRS
door de entiteit van wijzigingen in IFRS 9 voor kenmer 9 7.2.34 d
ken van vervroegde aflossing met negatieve compensatie
financiële verplichtingen als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies worden aangewezen of niet langer als zodanig
worden aangewezen. [Zie: financiële verplichtingen ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementAssets

text

Beschrijving van de redenen voor
waardering tegen reële waarde,
activa

De beschrijving van de redenen voor de waardering tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde van activa.
13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

text

Beschrijving van de redenen voor
waardering tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de redenen voor de waardering tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de en 13 93 a
titeit. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Beschrijving van de redenen voor
waardering tegen reële waarde,
verplichtingen

De beschrijving van de redenen voor de waardering tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde van verplichtingen.
13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForPro
vidingSupportToStructure
dEntityWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

text

Beschrijving van de redenen voor
het verlenen van steun aan een
gestructureerde entiteit zonder de
contractuele verplichting om dit te
doen

De beschrijving van redenen voor het verlenen van finan
ciële of andere steun (bijvoorbeeld kopen van activa van
of van instrumenten uitgegeven door de gestructureerde
entiteit) aan een gestructureerde entiteit zonder de con
tractuele verplichting om dit te doen, met inbegrip van de
situaties waarin de entiteit de gestructureerde entiteit heeft
bijgestaan bij het verkrijgen van financiële steun.

informatieverschaffing: IFRS
12 15 b,
informatieverschaffing: IFRS
12 30 b
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Beschrijving van de redenen voor
het verlenen van steun aan een
dochteronderneming door de
beleggingsentiteit of haar
dochterondernemingen zonder de
contractuele verplichting om dit te
doen

De beschrijving van de redenen voor het verlenen van informatieverschaffing: IFRS
steun aan een dochteronderneming door de beleggings 12 19E b
entiteit of haar dochterondernemingen zonder een con
tractuele verplichting om dit te doen. [Zie: informatiever
schaffing over beleggingsentiteiten [text block]; dochter
ondernemingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyAssets

text

Beschrijving van de redenen voor
overdrachten naar niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie, activa

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
activa naar niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: 13 93 e iv
niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Beschrijving van de redenen voor
overdrachten naar niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit naar niveau 13 93 e iv
3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: eigenvermogensinstru
menten van een entiteit [member]; niveau 3 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyLiabilities

text

Beschrijving van de redenen voor
overdrachten naar niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie,
verplichtingen

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
verplichtingen naar niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie. 13 93 e iv
[Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOfCumulativeGain
LossWithinEquity

text

Beschrijving van de redenen voor
overdrachten van cumulatieve
winst (verlies) in het eigen
vermogen wanneer veranderingen
in het aan de verplichting
verbonden kredietrisico in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat worden
gepresenteerd

De beschrijving van de redenen voor overdrachten in het informatieverschaffing: IFRS
eigen vermogen van cumulatieve winst (verlies) uit hoofde 7 10 c
van een financiële verplichting aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies wanneer de entiteit ver
plicht is om de gevolgen van veranderingen in het aan
de verplichting verbonden kredietrisico in de overige on
derdelen van het totaalresultaat te presenteren. [Zie: finan
ciële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies;
overboekingen van cumulatieve winst (verlies) binnen het
eigen vermogen wanneer veranderingen in het aan de
verplichting verbonden kredietrisico in de overige onder
delen van het totaalresultaat worden gepresenteerd]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyAs
sets

text

Beschrijving van de redenen voor
overdrachten van niveau 1 naar
niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie, activa

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
niveau 1 naar niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie van 13 93 c
activa aangehouden aan het einde van de verslagperiode.
[Zie: niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie [member]; ni
veau 2 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

18.12.2020

text

Publicatieblad van de Europese Unie

DescriptionOfReasonsForPro
vidingSupportToSubsidiary
WithoutHavingContractualO
bligationToDoSo

NL

ifrs-full

L 429/192

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
niveau 1 naar niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie van 13 93 c
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit aangehouden
aan het einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 2 in de reëlewaar
dehiërarchie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyLia
bilities

text

Beschrijving van de redenen voor
overdrachten van niveau 1 naar
niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie,
verplichtingen

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
niveau 1 naar niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie van 13 93 c
verplichtingen aangehouden aan het einde van de verslag
periode. [Zie: niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie [mem
ber]; niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyAs
sets

text

Beschrijving van de redenen voor
overdrachten van niveau 2 naar
niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie, activa

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
niveau 2 naar niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie van 13 93 c
activa aangehouden aan het einde van de verslagperiode.
[Zie: niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie [member]; ni
veau 2 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
text
TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

Beschrijving van de redenen voor
overdrachten van niveau 2 naar
niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
niveau 2 naar niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie van 13 93 c
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit aangehouden
aan het einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 2 in de reëlewaar
dehiërarchie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyLia
bilities

text

Beschrijving van de redenen voor
overdrachten van niveau 2 naar
niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie,
verplichtingen

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
niveau 2 naar niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie van 13 93 c
verplichtingen aangehouden aan het einde van de verslag
periode. [Zie: niveau 1 in de reëlewaardehiërarchie [mem
ber]; niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

text

Beschrijving van de redenen voor
overdrachten van niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie, activa

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
activa van niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: ni 13 93 e iv
veau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]
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Beschrijving van de redenen voor
overdrachten van niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit van niveau 13 93 e iv
3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: eigenvermogensinstru
menten van een entiteit [member]; niveau 3 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

text

Beschrijving van de redenen voor
overdrachten van niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie,
verplichtingen

De beschrijving van de redenen voor overdrachten van informatieverschaffing: IFRS
verplichtingen van niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie. 13 93 e iv
[Zie: niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhy
ApplyingNewAccountingPoli
cyProvidesReliableAndMore
RelevantInformation

text

Beschrijving van de redenen
De beschrijving van de redenen waarom de toepassing informatieverschaffing: IAS 8
waarom de toepassing van de
van een nieuwe grondslag voor financiële verslaggeving 29 b
nieuwe grondslag voor financiële betrouwbare en meer relevante informatie oplevert.
verslaggeving betrouwbare en
meer relevante informatie oplevert

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyIni text
tialAccountingForBusiness
CombinationIsIncomplete

Beschrijving van de redenen
waarom de eerste administratieve
verwerking van de
bedrijfscombinatie niet is voltooid

De beschrijving van de redenen waarom de eerste admi informatieverschaffing: IFRS
nistratieve verwerking van de bedrijfscombinatie niet is 3 B67 a i
voltooid. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyLi
abilityCannotBeMeasuredReli
ably

text

Beschrijving van de redenen
waarom de verplichting niet
betrouwbaar kan worden bepaald

De beschrijving van de redenen waarom de reële waarde informatieverschaffing: IFRS
van een voorwaardelijke verplichting in een bedrijfscom 3 B64 j ii
binatie niet betrouwbaar kan worden bepaald. [Zie: voor
waardelijke verplichtingen [member]; bedrijfscombinaties
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyP text
resumptionThatInterestO
fLessThanTwentyPerCentInAs
sociateIsOvercome

Beschrijving van de redenen
waarom het vermoeden dat een
investeerder geen invloed van
betekenis heeft, is weerlegd
wanneer het belang in de
deelneming kleiner is dan twintig
procent

De beschrijving van significante oordelen en veronderstel voorbeeld: IFRS 12 9 e
lingen 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-full

DescriptionOfReasonsWhyP
resumptionThatInterestOfMo
reThanTwentyPerCentInAsso
ciateIsOvercome

text

Beschrijving van de redenen
waarom het vermoeden dat een
investeerder een invloed van
betekenis heeft, is weerlegd
wanneer het belang in de
deelneming groter is dan twintig
procent

De beschrijving van significante oordelen en veronderstel voorbeeld: IFRS 12 9 d
lingen 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.
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Beschrijving van de redenen
waarom de enkelvoudige
jaarrekening wordt opgesteld
indien de wet dit niet vereist

De beschrijving van de redenen waarom de enkelvoudige informatieverschaffing: IAS
jaarrekening wordt opgesteld indien de wet dit niet ver 27 17 a
eist. [Zie: enkelvoudig [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRea
sonsWhyTransactionResulte
dInGainInBargainPurchase

text

Beschrijving van de redenen
waarom een voordelige
kooptransactie tot winst heeft
geleid

De beschrijving van de redenen waarom een voordelige informatieverschaffing: IFRS
kooptransactie tot een winst heeft geleid. [Zie: opge 3 B64 n ii
nomen winst uit een voordelige kooptransactie]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhy
ConsolidatedFinancialState
mentsHaveNotBeenPrepared

text

Beschrijving van het feit dat van
de vrijstelling van consolidatie is
gebruikgemaakt

De beschrijving van het feit dat van de vrijstelling van informatieverschaffing: IAS
consolidatie is gebruikgemaakt. [Zie: geconsolideerd 27 16 a
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEn
tityIsResumingApplicationO
fIFRSs

text

Beschrijving van de reden waarom De beschrijving van de reden waarom een entiteit die IFRS informatieverschaffing: IFRS
de entiteit opnieuw is begonnen
tijdens een voorgaande verslagperiode heeft toegepast, 1 23A b
met het toepassen van IFRS
maar waarvan de recentste voorgaande jaarrekening
geen expliciete en onvoorwaardelijke verklaring van over
eenstemming met IFRS bevatte, opnieuw is begonnen met
het toepassen van IFRS.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEn
tityStoppedApplyingIFRSs

text

Beschrijving van de reden waarom De beschrijving van de reden waarom een entiteit die IFRS informatieverschaffing: IFRS
de entiteit is opgehouden met het tijdens een voorgaande verslagperiode heeft toegepast, 1 23A a
toepassen van IFRS
maar waarvan de recentste voorgaande jaarrekening
geen expliciete en onvoorwaardelijke verklaring van over
eenstemming met IFRS bevatte, is opgehouden met het
toepassen van IFRS.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEn
tityWasRequiredToChangeBa
sisOfDisaggregationOfInsu
ranceFinanceIncomeExpenses
BetweenProfitOrLossAndO
therComprehensiveIncome
ForContractsWithDirectParti
cipationFeatures

text

Beschrijving van de reden waarom
de entiteit zich verplicht zag bij
contracten met directe
winstdelingselementen de
grondslag voor de uitsplitsing van
verzekeringsfinancieringsbaten en
-lasten over winst of verlies en
overige onderdelen van het
totaalresultaat te wijzigen

De beschrijving van de reden waarom een entiteit zich informatieverschaffing: IFRS
verplicht zag bij contracten met directe winstdelingsele 17 113 a — ingangsdatum
menten de grondslag voor de uitsplitsing van verzeke 1.1.2021
ringsfinancieringsbaten en -lasten over winst of verlies
en overige onderdelen van het totaalresultaat te wijzigen.
[Zie: beschrijving van de samenstelling van de onderlig
gende posten voor contracten met directe winstdelings
elementen; verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten)]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEn
tityWithMoreThanHalfOfVo
tingPowerDirectlyOrIndirect
lyOwnedWhichIsNotSubsidia
ryDueToAbsenceOfControl

text

Beschrijving van significante
oordelen en veronderstellingen bij
de bepaling dat de entiteit geen
zeggenschap heeft over een andere
entiteit, ook al houdt zij meer dan
de helft van de stemrechten

De beschrijving van significante oordelen en veronderstel voorbeeld: IFRS 12 9 a
lingen bij de bepaling dat de entiteit geen zeggenschap
heeft over een andere entiteit, ook al houdt zij meer dan
de helft van de stemrechten.

L 429/195

text
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Beschrijving van de reden waarom
de reële waarde van ontvangen
goederen of diensten niet op
betrouwbare wijze kan worden
geschat

De beschrijving van de reden waarom de veronderstelling informatieverschaffing: IFRS
dat de reële waarde van ontvangen goederen of diensten 2 49
in het kader van in eigenvermogensinstrumenten afgewik
kelde, op aandelen gebaseerde betalingstransacties met
andere partijen dan werknemers op betrouwbare wijze
kan worden geschat, is weerlegd.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyFi
nancialStatementsAreNotEnti
relyComparable

text

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

De beschrijving van het feit dat de in de jaarrekening informatieverschaffing:
gepresenteerde bedragen niet geheel vergelijkbaar zijn IAS 1 36 b
wanneer een entiteit het einde van haar verslagperiode
wijzigt en een jaarrekening presenteert voor een periode
die langer of korter is dan een jaar.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhy
NonfinancialAssetIsBeingUse
dInMannerDifferentFrom
HighestAndBestUse

text

Beschrijving van de reden waarom
een niet-financieel actief wordt
gebruikt op een wijze die niet
overeenstemt met het maximale
en optimale gebruik

De beschrijving van de reden waarom een niet-financieel informatieverschaffing: IFRS
actief wordt gebruikt op een wijze die niet overeenstemt 13 93 i
met het gebruik dat de waarde van het actief of de groep
van activa en verplichtingen (bijvoorbeeld een bedrijf)
waarbinnen het actief zou worden gebruikt, zou maxi
maliseren.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyPre
sentationCurrencyIsDifferent
FromFunctionalCurrency

text

Beschrijving van de reden waarom
de presentatievaluta niet
overeenstemt met de functionele
valuta

De beschrijving van de reden waarom de valuta waarin de informatieverschaffing: IAS
jaarrekening wordt gepresenteerd, niet overeenstemt met 21 53
de valuta in de voornaamste economische omgeving
waarin de entiteit actief is.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRe text
classificationOfComparativeA
mountsIsImpracticable

Beschrijving van de reden waarom De beschrijving van de reden waarom de herclassificatie informatieverschaffing:
de herclassificatie van
IAS 1 42 a
van vergelijkende bedragen niet praktisch haalbaar is.
vergelijkende bedragen niet
praktisch haalbaar is

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRe
gulatoryDeferralAccountBa
lanceIsNoLongerFullyRecover
ableOrReversible

text

Beschrijving van de reden waarom
een uitgestelde rekening in
verband met prijsregulering niet
langer volledig realiseerbaar of
terugneembaar is

De beschrijving van de reden waarom een uitgestelde informatieverschaffing: IFRS
rekening in verband met prijsregulering niet langer vol 14 36
ledig realiseerbaar of terugneembaar is. [Zie: uitgestelde
rekeningen in verband met prijsregulering [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhySuf
ficientInformationIsNotAvai
lableToAccountForMultiem
ployerPlanAsDefinedBenefit
Plan

text

Beschrijving van de reden waarom
onvoldoende informatie
beschikbaar is om de collectieve
regeling van meer werkgevers of
de wettelijke regeling
administratief te verwerken als een
toegezegdpensioenregeling

De beschrijving van de reden waarom onvoldoende infor informatieverschaffing: IAS
matie beschikbaar is om de collectieve regeling van meer 19 148 d ii
werkgevers of de wettelijke regeling administratief te ver
werken als een toegezegdpensioenregeling. [Zie: collec
tieve toegezegdpensioenregelingen van meer werkgevers
[member]; wettelijke toegezegdpensioenregelingen [mem
ber]]
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Beschrijving van de reden voor het
gebruik van een andere
verslagdatum of verslagperiode
voor een geassocieerde deelneming

De beschrijving van de reden waarom de datum of peri informatieverschaffing: IFRS
ode van de gebruikte jaarrekening van een geassocieerde 12 22 b ii
deelneming bij de toepassing van de vermogensmutatie
methode niet samenvalt met die van de entiteit. [Zie:
geassocieerde deelnemingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyU
singDifferentReportingDate
OrPeriodForJointVenture

text

Beschrijving van de reden voor het
gebruik van een andere
verslagdatum of verslagperiode
voor een joint venture

De beschrijving van de reden waarom de datum of peri informatieverschaffing: IFRS
ode van de gebruikte jaarrekening van een joint venture 12 22 b ii
bij de toepassing van de vermogensmutatiemethode niet
samenvalt met die van de entiteit. [Zie: joint ventures
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyU
singDifferentReportingDate
OrPeriodForSubsidiary

text

Beschrijving van de reden voor het
gebruik van een andere
verslagdatum of verslagperiode
voor een dochteronderneming

De beschrijving van de reden waarom de datum of peri informatieverschaffing: IFRS
ode van de gebruikte jaarrekening van een dochteronder 12 11 b
neming, wanneer deze jaarrekening wordt gebruikt om
een geconsolideerde jaarrekening op te stellen, niet sa
menvalt met die van de jaarrekening van de moedermaat
schappij. [Zie: dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFi
nancialAssets

text

Beschrijving van opnieuw
aangewezen financiële activa

De beschrijving van financiële activa die opnieuw zijn informatieverschaffing: IFRS
aangewezen bij overgang naar de IFRS. [Zie: IFRS [mem 1 29
ber]; financiële activa]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFi
nancialLiabilities

text

Beschrijving van opnieuw
aangewezen financiële
verplichtingen

De beschrijving van financiële verplichtingen die opnieuw informatieverschaffing: IFRS
zijn aangewezen bij overgang naar de IFRS. [Zie: IFRS 1 29A,
[member]; financiële verplichtingen]
informatieverschaffing: IFRS
1 29 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfRegulatoryFra
meworkInWhichPlanOperates

text

Beschrijving van de regelgeving die De beschrijving van de regelgeving die op een toegezegd informatieverschaffing: IAS
op de regeling van toepassing is
pensioenregeling van toepassing is, bijvoorbeeld het ni 19 139 a ii
veau van eventuele minimale dekkingsgraden. [Zie: toege
zegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRelationshipBe
tweenInternalAndExternalRa
tings

text

Beschrijving van het verband
tussen interne en externe ratings

De beschrijving van het verband tussen interne en externe voorbeeld: IFRS 7 IG24 d —
kredietratings. [Zie: interne kredietbeoordelingen [mem vervaldatum 1.1.2021,
ber]; externe kredietbeoordelingen [member]]
voorbeeld: IFRS 7 IG25 c —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021
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De beschrijving van het te rapporteren segment waartoe informatieverschaffing: IAS
een individueel actief behoort. [Zie: bijzonderewaardever 36 130 c ii
minderingsverlies]

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOn
DistributionOfRevaluationS
urplusToShareholdersProper
tyPlantAndEquipment

text

Beschrijving van beperkingen op
de uitkering van
herwaarderingsreserves aan
aandeelhouders, materiële vaste
activa

De beschrijving van eventuele beperkingen op de uitke informatieverschaffing: IAS
ring aan aandeelhouders van het saldo van de herwaarde 16 77 f
ringsreserves voor materiële vaste activa. [Zie: herwaarde
ringsreserves; materiële vaste activa]

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOn
DistributionOfRevaluationS
urplusToShareholdersRighto
fuseAssets

text

Beschrijving van beperkingen op
de uitkering van
herwaarderingsreserves aan
aandeelhouders, activa met
gebruiksrecht

De beschrijving van eventuele beperkingen op de uitke informatieverschaffing: IFRS
ring aan aandeelhouders van het saldo van de herwaarde 16 57
ringsreserves voor activa met gebruiksrecht. [Zie: herwaar
deringsreserves; activa met gebruiksrecht]

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBe
nefitPlan

text

Beschrijving van een
toegezegdpensioenregeling

De beschrijving van een toegezegdpensioenregeling, als informatieverschaffing: IAS
onderdeel van de jaarrekening of in een afzonderlijk ver 26 36
slag.

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBe
nefitsPromisedToParticipants

text

Beschrijving van de
pensioenrechten die aan de
deelnemers zijn toegezegd

De beschrijving van de pensioenrechten die aan de deel informatieverschaffing: IAS
nemers zijn toegezegd in het kader van toegezegdpensi 26 36 e
oenregelingen.

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetof
fAssociatedWithFinancialAs
setsSubjectToEnforceableMas
terNettingArrangementOrSi
milarAgreement

text

Beschrijving van rechten tot
saldering die verband houden met
financiële activa die vallen onder
afdwingbare “master netting”overeenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten

De beschrijving van de rechten tot saldering die verband informatieverschaffing: IFRS
houden met opgenomen financiële activa van de entiteit 7 13E
die vallen onder afdwingbare “master netting”-overeen
komsten of vergelijkbare overeenkomsten, met inbegrip
van de aard van deze rechten. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetof
fAssociatedWithFinancialLia
bilitiesSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreement

text

Beschrijving van rechten tot
saldering die verband houden met
financiële verplichtingen die vallen
onder afdwingbare “master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkomsten

De beschrijving van de rechten tot saldering die verband informatieverschaffing: IFRS
houden met opgenomen financiële verplichtingen van de 7 13E
entiteit die vallen onder afdwingbare “master netting”overeenkomsten of vergelijkbare overeenkomsten, met in
begrip van de aard van deze rechten. [Zie: financiële ver
plichtingen]

ifrs-full

DescriptionOfRiskFreeIntere
stRateShareOptionsGranted

X.XX
duration

Risicovrije rentevoet, toegekende
aandelenopties

Het actuele impliciete rendement op nulcouponstaats informatieverschaffing: IFRS
leningen uitgegeven door het land waarvan de valuta 2 47 a i
wordt gebruikt om de uitoefenprijs voor toegekende aan
delenopties in uit te drukken, 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 gehouden met de
verwachte vervroegde uitoefening). [Zie: overheid [mem
ber]]
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Beschrijving van risico’s waaraan
de regeling de entiteit blootstelt

De beschrijving van de risico’s waaraan de toegezegdpen informatieverschaffing: IAS
sioenregeling de entiteit blootstelt, waarbij de nadruk 19 139 b
wordt gelegd op ongebruikelijke, entiteitsgebonden of re
gelingsgebonden risico’s. [Zie: toegezegdpensioenregelin
gen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOf
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInput
sAssets

text

Beschrijving van gevoeligheid van
de waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs, activa

De beschrijving van de gevoeligheid van de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van activa voor veranderingen van 13 93 h i
niet-waarneembare inputs als een verandering in die in
puts zou kunnen leiden tot een significant hogere of
lagere waardering tegen reële waarde.

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOf
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beschrijving van de gevoeligheid
van de waardering tegen reële
waarde voor veranderingen van
niet-waarneembare inputs,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de gevoeligheid van de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van 13 93 h i
de entiteit voor veranderingen van niet-waarneembare in
puts als een verandering van die inputs naar een ander
bedrag zou kunnen leiden tot een significant hogere of
lagere waardering tegen reële waarde. [Zie: eigenver
mogensinstrumenten van een entiteit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOf
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableIn
putsLiabilities

text

Beschrijving van de gevoeligheid
van de waardering tegen reële
waarde voor veranderingen van
niet-waarneembare inputs,
verplichtingen

De beschrijving van de gevoeligheid van de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen voor veranderingen 13 93 h i
van niet-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.

ifrs-full

DescriptionOfServiceConces
sionArrangement

text

Beschrijving van dienstverlening
uit hoofde van een
concessieovereenkomst

De beschrijving van de dienstverlening uit hoofde van een informatieverschaffing: SIC
concessieovereenkomst. [Zie: dienstverlening uit hoofde 29 6 a
van concessieovereenkomsten [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacte text
risticForConcentration

Beschrijving van een
gemeenschappelijk kenmerk voor
concentratie

De beschrijving van een gemeenschappelijk kenmerk voor informatieverschaffing: IFRS
de concentratie van risico’s die voortvloeien uit financiële 7 B8 b
instrumenten (bijvoorbeeld tegenpartij, geografisch gebied,
valuta of markt). [Zie: financiële instrumenten, klasse
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacte text
risticThatIdentifiesConcentra
tionOfRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17

Beschrijving van het
gemeenschappelijk kenmerk voor
de concentratie van risico’s die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten

De beschrijving van het gemeenschappelijk kenmerk voor informatieverschaffing: IFRS
de concentratie van risico’s die voortvloeien uit binnen 17 127 — ingangsdatum
het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021
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Beschrijving van belangrijke
actuariële veronderstellingen die
zijn gedaan en de methode die is
gebruikt om de actuariële contante
waarde van toegezegde
pensioenrechten te berekenen

De beschrijving van belangrijke actuariële veronderstellin informatieverschaffing: IAS
gen die zijn gedaan en de methode die is gebruikt om de 26 35 e
actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrech
ten in het kader van pensioenregelingen te berekenen.
[Zie: actuariële veronderstellingen [member]; actuariële
contante waarde van toegezegde pensioenrechten]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantAs
sumptionsOrJudgementsEnti
tyMadeInApplyingAmend
mentsForInterestRateBench
markReform

text

Beschrijving van de belangrijke
veronderstellingen of oordelen
waarvan de entiteit bij de
toepassing van wijzigingen voor
de rentebenchmarkhervorming is
uitgegaan

De beschrijving van de belangrijke veronderstellingen of informatieverschaffing: IFRS
oordelen waarvan de entiteit bij de toepassing van wijzi 7 24H d
gingen voor de rentebenchmarkhervorming is uitgegaan.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantCon
centrationsOfRiskRelatedToP
lan

text

Beschrijving van significante
regelingsgebonden
risicoconcentraties

De beschrijving van de significante risicoconcentraties in informatieverschaffing: IAS
het kader van toegezegdpensioenregelingen. Indien de 19 139 b
fondsbeleggingen bijvoorbeeld hoofdzakelijk tot één en
dezelfde beleggingsklasse behoren, zoals vastgoed, kan
de regeling de entiteit blootstellen aan een concentratie
van vastgoedmarktrisico. [Zie: toegezegdpensioenregelin
gen [member]; marktrisico [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantE
ventsAndTransactions

text

Beschrijving van wezenlijke
gebeurtenissen en transacties

De beschrijving in het tussentijdse financiële verslag van informatieverschaffing: IAS
de entiteit van gebeurtenissen en transacties die van we 34 15
zenlijk 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 verslagpe
riode. De in verband met deze gebeurtenissen en trans
acties verschafte informatie moet de informatie actualise
ren die in het recentste jaarlijkse financiële verslag ter zake
is gepresenteerd.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantIn
tangibleAssetsControlledBy
EntityButNotRecognised

text

Beschrijving van significante
immateriële activa waarover de
entiteit zeggenschap heeft maar
die niet zijn opgenomen

De beschrijving van significante immateriële activa waar voorbeeld: IAS 38 128 b
over de 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]
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DescriptionOfSignificantJud
gementsAndAssumptions
MadeInDeterminingThatEnti
tyIsAgentOrPrincipal

text

Beschrijving van significante
oordelen en veronderstellingen bij
de bepaling dat de entiteit een
agent of principaal is

De beschrijving van significante oordelen en veronderstel voorbeeld: IFRS 12 9 c
lingen bij de bepaling dat de entiteit een agent of princi
paal is.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantJud
gementsMadeInEvalua
tingWhenCustomerObtains
ControlOfPromisedGoodsOr
Services

text

Beschrijving van significante
De beschrijving van de significante oordelen en veronder informatieverschaffing: IFRS
oordelen en veronderstellingen bij stellingen bij het beoordelen wanneer een klant zeggen 15 125
het beoordelen wanneer een klant schap over beloofde goederen of diensten verkrijgt.
zeggenschap over beloofde
goederen of diensten verkrijgt

ifrs-full

DescriptionOfSignificantPay
mentTermsInContracts
WithCustomers

text

Beschrijving van belangrijke
betalingsvoorwaarden in
contracten met klanten

De beschrijving van de belangrijke betalingsvoorwaarden informatieverschaffing: IFRS
15 119 b
in contracten met klanten.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantRes
trictionsOnEntitysAbilityTo
AccessOrUseAssetsAndSettle
LiabilitiesOfGroup

text

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

De beschrijving van significante restricties (bijvoorbeeld informatieverschaffing: IFRS
wettelijke, contractuele en regelgevende restricties) op 12 13 a
het vermogen 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 ver
mogen van een moedermaatschappij of haar dochter
ondernemingen om geldmiddelen of andere activa over
te dragen naar (of van) andere entiteiten binnen de groep
beperken; en b) garanties of andere vereisten die beper
kingen kunnen inhouden voor de uitbetaling van dividen
den en andere kapitaaluitkeringen, dan wel voor de ver
strekking of terugbetaling van leningen en voorschotten
aan (of door) andere entiteiten binnen de groep. [Zie:
dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHed
geIneffectivenessExpectedTo
AffectHedgingRelationship

text

Beschrijving van bronnen van
afdekkingsineffectiviteit waarvan
wordt verwacht dat zij de
afdekkingsrelatie beïnvloeden

De beschrijving van de bronnen van afdekkingsineffecti informatieverschaffing: IFRS
viteit waarvan wordt verwacht dat zij de afdekkingsrelatie 7 23D
beïnvloeden. [Zie: winst (verlies) uit hoofde van afdek
kingsineffectiviteit]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHed
geIneffectivenessThatEmerge
dInHedgingRelationship

text

Beschrijving van bronnen van
afdekkingsineffectiviteit die naar
boven kwamen in de
afdekkingsrelatie

De beschrijving van de bronnen van afdekkingsineffecti informatieverschaffing: IFRS
viteit die naar boven kwamen in de afdekkingsrelatie. [Zie: 7 23E
winst (verlies) uit hoofde van afdekkingsineffectiviteit]
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Beschrijving van bronnen van
opbrengsten voor alle andere
segmenten

De beschrijving van de bronnen van de opbrengsten op informatieverschaffing: IFRS
genomen in de categorie “alle andere segmenten” die de 8 16
gecombineerde informatie bevat over andere niet te rap
porteren bedrijfsactiviteiten en operationele segmenten.
[Zie: alle andere segmenten [member]; opbrengsten]

ifrs-full

DescriptionOfTechniqueOt
herThanConfidenceLevelTech
niqueUsedForDeterminingRis
kAdjustmentForNonfinancial
Risk

text

Beschrijving van andere techniek
dan techniek van
betrouwbaarheidspercentage
gebruikt voor het bepalen van
risicoaanpassing voor nietfinancieel risico

De beschrijving van een andere techniek dan de techniek informatieverschaffing: IFRS
van betrouwbaarheidspercentage die is gebruikt voor het 17 119 — ingangsdatum
bepalen van de risicoaanpassing voor niet-financieel risico. 1.1.2021
[Zie: risicoaanpassing voor niet-financieel risico [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfTermAndCondi text
tionsOfFinancialAssetsPledge
dAsCollateralForLiabilitiesOr
ContingentLiabilities

Beschrijving van voorwaarden van
financiële activa die als zekerheid
zijn verstrekt voor verplichtingen
of voorwaardelijke verplichtingen

De beschrijving van de voorwaarden met betrekking tot informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die als zekerheid zijn verstrekt voor ver 7 14 b
plichtingen of voorwaardelijke verplichtingen. [Zie: finan
ciële activa die als zekerheid zijn verstrekt voor verplich
tingen of voorwaardelijke verplichtingen; voorwaardelijke
verplichtingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfCon
text
tractualArrangementsThat
CouldRequireInvestmentEnti
tyOrItsSubsidiariesToProvide
FinancialSupportToUnconsoli
datedStructuredEntityControl
ledByInvestmentEntity

Beschrijving van voorwaarden van
contractuele overeenkomsten op
grond waarvan de
beleggingsentiteit of haar
dochterondernemingen verplicht
kunnen zijn financiële steun te
verlenen aan een nietgeconsolideerde gestructureerde
entiteit onder de zeggenschap van
de beleggingsentiteit

De beschrijving van de voorwaarden van contractuele informatieverschaffing: IFRS
overeenkomsten op grond waarvan een beleggingsentiteit 12 19F
of haar dochterondernemingen verplicht kunnen zijn fi
nanciële steun te verlenen aan een niet-geconsolideerde
gestructureerde entiteit die onder de zeggenschap van de
beleggingsentiteit staat. [Zie: informatieverschaffing over
beleggingsentiteiten [text block]; dochterondernemingen
[member]; niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfCon
tractualArrangementsThat
CouldRequireParentOrSubsi
diariesToProvideFinancialSup
portToStructuredEntity

Beschrijving van voorwaarden van
contractuele overeenkomsten op
grond waarvan de
moedermaatschappij of
dochterondernemingen verplicht
kunnen zijn financiële steun aan
een gestructureerde entiteit te
verlenen

De beschrijving van de voorwaarden van contractuele informatieverschaffing: IFRS
overeenkomsten op grond waarvan de moedermaatschap 12 14, voorbeeld:
pij of haar dochterondernemingen verplicht kunnen zijn IFRS 12 B26 a
financiële steun aan een gestructureerde entiteit te ver
lenen, met inbegrip van gebeurtenissen of omstandighe
den die de verslaggevende entiteit aan een verlies kunnen
blootstellen (bijvoorbeeld liquiditeitsovereenkomsten of
credit rating triggers die gerelateerd zijn aan verplichtin
gen om activa van de gestructureerde entiteit te kopen of
financiële steun te verlenen). [Zie: dochterondernemingen
[member]]
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Beschrijving van het tijdstip en de
reden van herclassificatie tussen
financiële verplichtingen en eigen
vermogen

De beschrijving van het tijdstip van, en de reden voor, de informatieverschaffing:
herclassificatie van instrumenten tussen financiële ver IAS 1 80 A
plichtingen en eigen vermogen. [Zie: financiële verplich
tingen]

ifrs-full

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDeci
desEntitysValuationPolicie
sAndProceduresReportsAssets

text

Beschrijving van het feit aan wie
de groep binnen de entiteit die
besluit over het waarderingsbeleid
en de waarderingsprocedures van
de entiteit, verslag uitbrengt, activa

De beschrijving van het feit aan wie de groep binnen de voorbeeld: IFRS 13 IE65 a ii,
entiteit die het waarderingsbeleid en de waarderingspro voorbeeld: IFRS 13 93 g
cedures van de entiteit voor waardering tegen reële
waarde voor activa, verslag uitbrengt.

ifrs-full

DescriptionOfToWhom
text
GroupWithinEntityThatDeci
desEntitysValuationPolicie
sAndProceduresReportsEntity
sOwnEquityInstruments

Beschrijving van het feit aan wie
de groep binnen de entiteit die
besluit over het waarderingsbeleid
en de waarderingsprocedures van
de entiteit, verslag uitbrengt,
eigenvermogensinstrumenten van
entiteit

De beschrijving van het feit aan wie de groep binnen de voorbeeld: IFRS 13 IE65 a ii,
entiteit die 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 uitbrengt. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van
een entiteit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfToWhom
text
GroupWithinEntityThatDeci
desEntitysValuationPolicie
sAndProceduresReportsLiabili
ties

Beschrijving van het feit aan wie
de groep binnen de entiteit die
besluit over het waarderingsbeleid
en de waarderingsprocedures van
de entiteit, verslag uitbrengt,
verplichtingen

De beschrijving van het feit aan wie de groep binnen de voorbeeld: IFRS 13 IE65 a ii,
entiteit die besluit over het waarderingsbeleid en de waar voorbeeld: IFRS 13 93 g
deringsprocedures van de entiteit voor waardering tegen
reële waarde voor eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit, verslag uitbrengt.

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsAf
terReportingPeriodWithSigni
ficantChangeInNumberOfOr
dinarySharesOutstanding

text

Beschrijving van transacties na de
verslagperiode die het aantal
gewone uitstaande aandelen
aanzienlijk wijzigen

De beschrijving van transacties na de verslagperiode die informatieverschaffing: IAS
verschillen van transacties die in overeenstemming met 33 70 d
alinea 64 van IAS 33 worden verwerkt, en die het aantal
uitstaande gewone aandelen aan het eind van de periode
aanzienlijk zouden hebben gewijzigd indien zulke trans
acties hadden plaatsgevonden vóór het einde van de ver
slagperiode. [Zie: gewone aandelen [member]]

L 429/203

DescriptionOfTimingAndRea text
sonOfReclassificationBetween
FinancialLiabilitiesAndEquity

ifrs-full
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De beschrijving van de voorwaarden voor aandelen die informatieverschaffing:
zijn gereserveerd voor uitgifte bij de uitoefening van op IAS 1 79 a vii
ties en in het kader van overeenkomsten voor de verkoop
van aandelen.

DescriptionOfTermsOfShares
ReservedForIssueUnderOpti
onsAndContractsForSaleOfS
hares

NL
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voor aandelen die zijn
gereserveerd voor uitgifte bij de
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ifrs-full

text

Label
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Beschrijving van transacties na de
verslagperiode die het aantal
potentiële gewone uitstaande
aandelen aanzienlijk wijzigen

De beschrijving van transacties na de verslagperiode die informatieverschaffing: IAS
verschillen van transacties die in overeenstemming met 33 70 d
alinea 64 van IAS 33 worden verwerkt, en die het aantal
uitstaande potentiële gewone aandelen aan het eind van
de periode aanzienlijk zouden hebben gewijzigd indien
zulke transacties hadden plaatsgevonden vóór het einde
van de verslagperiode. [Zie: gewone aandelen [member];
transacties in potentiële gewone aandelen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsWi text
thRelatedParty

Beschrijving van transacties met
verbonden partijen

De beschrijving van transacties met verbonden partijen. informatieverschaffing: IAS
[Zie: verbonden partijen [member]]
24 18

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalPro
visionsOfInitiallyAppliedIFRS

text

Beschrijving van
overgangsbepalingen van een
eerste toepassing van een IFRS

De beschrijving van overgangsbepalingen die verband informatieverschaffing:
houden met een eerste toepassing van een IFRS. [Zie: IAS 8 28 d
IFRS [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalPro
visionsOfInitiallyApplie
dIFRSThatMightHaveEffec
tOnFuturePeriods

text

Beschrijving van
De beschrijving van overgangsbepalingen die verband informatieverschaffing:
overgangsbepalingen van een voor houden met een eerste toepassing van een IFRS en die IAS 8 28 e
het eerst toegepaste IFRS die een een effect kunnen hebben op toekomstige verslagperio
effect kunnen hebben op
den. [Zie: IFRS [member]]
toekomstige verslagperioden

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfHedge

text

Beschrijving van het type
afdekking

De beschrijving van het type afdekking waarvan de enti informatieverschaffing: IFRS
teit gebruik maakt.
7 22 a — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfPlan

text

Beschrijving van het type regeling

De algemene beschrijving van het type toegezegdpensi informatieverschaffing: IAS
oenregeling. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]] 19 139 a

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfRetire
mentBenefitPlan

text

Beschrijving van het type
toegezegdpensioenregeling

De beschrijving van het type toegezegdpensioenregelin informatieverschaffing: IAS
gen, d.w.z. toegezegde bijdrage of toegezegd recht. [Zie: 26 36 c
toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupport text
ProvidedToStructuredEntity
WithoutHavingContractualO
bligationToDoSo

Beschrijving van het type steun
verleend aan een gestructureerde
entiteit zonder de contractuele
verplichting om dit te doen

De beschrijving van het type financiële of andere steun
(bijvoorbeeld kopen van activa van of instrumenten uit
gegeven door de gestructureerde entiteit) verleend aan een
gestructureerde entiteit zonder de contractuele verplich
ting om dit te doen, met inbegrip van de situaties waarin
de entiteit de gestructureerde entiteit heeft bijgestaan bij
het verkrijgen van financiële steun. [Zie: dochteronder
nemingen [member]; steun verleend aan een gestructu
reerde entiteit zonder de contractuele verplichting om
dit te doen]
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De beschrijving van het type steun verleend aan een doch informatieverschaffing: IFRS
teronderneming door de beleggingsentiteit of haar doch 12 19E a
terondernemingen zonder een contractuele verplichting
om dit te doen. [Zie: informatieverschaffing over beleg
gingsentiteiten [text block]; dochterondernemingen [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfCon
text
tractsAffectedByChangesInMe
thodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17AndProcessesForEsti
matingInputsToThoseMe
thods

Beschrijving van de soorten
contracten die worden beïnvloed
door wijzigingen in de methoden
gehanteerd bij de waardering van
binnen toepassingsgebied van IFRS
17 vallende contracten en
procedures voor schatting van de
inputs voor die methoden

De beschrijving van de soorten contracten die worden informatieverschaffing: IFRS
beïnvloed door wijzigingen in de methoden die worden 17 117 b — ingangsdatum
gehanteerd bij de waardering van binnen het toepassings 1.1.2021
gebied van IFRS 17 vallende contracten en de procedures
voor de schatting van de inputs voor die methoden.

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfInco
meFromStructuredEntities

text

Beschrijving van types baten uit
hoofde van gestructureerde
entiteiten

De beschrijving van de types baten uit hoofde van ge voorbeeld: IFRS 12 B26 c,
structureerde entiteiten. [Zie: baten uit hoofde van ge informatieverschaffing: IFRS
structureerde entiteiten]
12 27 b

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfPro
ductsAndServicesFromWhi
chEachReportableSegmentDe
rivesItsRevenues

text

Beschrijving van types producten
en diensten waarvan de
opbrengsten van elk te
rapporteren segment afkomstig
zijn

De beschrijving van de types producten en diensten waar informatieverschaffing: IFRS
van de opbrengsten van een te rapporteren segment af 8 22 b
komstig zijn. [Zie: producten en diensten [member]; op
brengsten]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfWar
rantiesAndRelatedObligations

text

Beschrijving van types garanties en De beschrijving van types garanties en desbetreffende ver informatieverschaffing: IFRS
plichtingen uit hoofde van contracten met klanten.
15 119 e
desbetreffende verplichtingen

ifrs-full

DescriptionOfUncertaintiesO
fEntitysAbilityToContinueAs
GoingConcern

text block

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

De informatieverschaffing over wezenlijke onzekerheden informatieverschaffing:
die verband houden met gebeurtenissen of omstandighe IAS 1 25
den die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het
vermogen van de entiteit om haar continuïteit te waar
borgen.

ifrs-full

DescriptionOfUnfulfilledCon
ditionsAndOtherContingen
ciesAttachedToGovernment
GrantForAgriculturalActivity

text

Beschrijving van niet-vervulde
voorwaarden en andere
voorwaardelijke gebeurtenissen die
verband houden met
overheidssubsidies voor agrarische
activiteiten

De beschrijving van niet-vervulde voorwaarden en andere informatieverschaffing: IAS
voorwaardelijke gebeurtenissen die verband houden met 41 57 b
overheidssubsidies voor agrarische activiteiten. [Zie: over
heid [member]; overheidssubsidies]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeBiolo
gicalAssetsAtCost

text

Beschrijving van gebruiksduur,
biologische activa, tegen kostprijs

Beschrijving van gebruiksduur gebruikt voor biologische informatieverschaffing: IAS
activa. [Zie: biologische activa]
41 54 e

L 429/205
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verleend aan een
dochteronderneming door de
beleggingsentiteit of haar
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Beschrijving van gebruiksduur,
andere immateriële activa dan
goodwill

Beschrijving van gebruiksduur gebruikt voor andere im informatieverschaffing: IAS
materiële activa dan goodwill. [Zie: andere immateriële 38 118 a
activa dan goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeIn
vestmentPropertyCostModel

text

Beschrijving van gebruiksduur,
vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

Beschrijving van gebruiksduur gebruikt voor vastgoedbe informatieverschaffing: IAS
leggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
40 79 b

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifePro
pertyPlantAndEquipment

text

Beschrijving van gebruiksduur,
materiële vaste activa

Beschrijving van gebruiksduur gebruikt voor materiële informatieverschaffing: IAS
vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]
16 73 c

ifrs-full

DescriptionOfValuationPro
cessesUsedInFairValueMeasu
rementAssets

text

Beschrijving van
waarderingsprocedures gebruikt bij
de waardering tegen reële waarde,
activa

De beschrijving van de waarderingsprocedures gebruikt informatieverschaffing: IFRS
door de entiteit voor de waardering tegen reële waarde 13 93 g
van activa (met inbegrip van bijvoorbeeld hoe een entiteit
besluit over haar waarderingsbeleid en waarderingspro
cedures en veranderingen van waarderingen tegen reële
waarde van periode tot periode analyseert).

ifrs-full

DescriptionOfValuationPro
cessesUsedInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquityIn
struments

text

Beschrijving van
waarderingsprocedures gebruikt bij
de waardering tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de waarderingsprocedures gebruikt informatieverschaffing: IFRS
door de entiteit voor de waardering tegen reële waarde 13 93 g
van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit (met in
begrip van bijvoorbeeld hoe een entiteit besluit over haar
waarderingsbeleid en waarderingsprocedures en verande
ringen van waarderingen tegen reële waarde van periode
tot periode analyseert).

ifrs-full

DescriptionOfValuationPro
cessesUsedInFairValueMeasu
rementLiabilities

text

Beschrijving van
waarderingsprocedures gebruikt bij
de waardering tegen reële waarde,
verplichtingen

De beschrijving van de waarderingsprocedures gebruikt informatieverschaffing: IFRS
door de entiteit voor de waardering tegen reële waarde 13 93 g
van verplichtingen (met inbegrip van bijvoorbeeld hoe een
entiteit besluit over haar waarderingsbeleid en waarde
ringsprocedures en veranderingen van waarderingen tegen
reële waarde van periode tot periode analyseert).

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesAndKeyModelInputsU
sedForDeterminingNoncon
trollingInterestInAnAcqui
reeMeasuredAtFairValue

text

Beschrijving van
waarderingstechnieken en
significante inputs die zijn
gebruikt voor de waardering van
een belang zonder zeggenschap in
een overgenomen partij
gewaardeerd tegen reële waarde

De beschrijving van de waarderingstechnieken en signifi informatieverschaffing: IFRS
cante inputs die zijn gebruikt voor de waardering van een 3 B64 o ii
belang zonder zeggenschap in een overgenomen partij
gewaardeerd tegen reële waarde voor bedrijfscombinaties
waarin de overnemende partij minder dan 100 procent
van de eigen-vermogensbelangen in de overgenomen par
tij bezit op de overnamedatum. [Zie: gewaardeerd tegen
reële waarde [member]; bedrijfscombinaties [member];
waarderingstechnieken [member]]

18.12.2020
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DescriptionOfValuationTech
niquesAndKeyModelInputsU
sedToMeasureContingentCon
sideration

text

Beschrijving van
waarderingstechnieken en
belangrijkste inputs die in het
model zijn gebruikt om de
voorwaardelijke vergoeding te
waarderen

De beschrijving van waarderingstechnieken en belangrijk informatieverschaffing: IFRS
ste inputs die in het model zijn gebruikt om activa of 3 B67 b iii
verplichtingen uit hoofde van een voorwaardelijke vergoe
ding te waarderen. [Zie: waarderingstechnieken [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasu
rementAssets

text

Beschrijving van
waarderingstechnieken gebruikt bij
de waardering tegen reële waarde,
activa

De beschrijving van de waarderingstechnieken (bijvoor informatieverschaffing: IFRS
beeld marktbenadering, kostprijsbenadering en batenbena 13 93 d
dering) gebruikt voor de waardering tegen reële waarde
van activa. [Zie: waarderingstechnieken [member]; kost
prijsbenadering [member]; batenbenadering [member];
marktbenadering [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquityIn
struments

text

Beschrijving van
waarderingstechnieken gebruikt bij
de waardering tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De beschrijving van de waarderingstechnieken (bijvoor informatieverschaffing: IFRS
beeld marktbenadering, kostprijsbenadering en batenbena 13 93 d
dering) gebruikt voor de waardering tegen reële waarde
van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie:
waarderingstechnieken [member]; kostprijsbenadering
[member]; batenbenadering [member]; marktbenadering
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasu
rementLiabilities

text

Beschrijving van
waarderingstechnieken gebruikt bij
de waardering tegen reële waarde,
verplichtingen

De beschrijving van de waarderingstechnieken (bijvoor informatieverschaffing: IFRS
beeld marktbenadering, kostprijsbenadering en batenbena 13 93 d
dering) gebruikt voor de waardering tegen reële waarde
van verplichtingen. [Zie: waarderingstechnieken [mem
ber]; kostprijsbenadering [member]; batenbenadering
[member]; marktbenadering [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedToMeasureFairVa
lueLessCostsOfDisposal

text

Beschrijving van
waarderingstechnieken gebruikt
voor de waardering van reële
waarde min kosten van de
vervreemding

De beschrijving van de waarderingstechnieken gebruikt
voor de waardering van reële waarde min kosten van de
vervreemding voor een kasstroomgenererende eenheid
(groep van eenheden). [Zie: waarderingstechnieken [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfVestingRequire
mentsForSharebasedPaymen
tArrangement

text

Beschrijving van vereisten voor
onvoorwaardelijke toezegging
voor een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

De beschrijving van de vereisten voor onvoorwaardelijke informatieverschaffing: IFRS
toezegging voor een type op aandelen gebaseerde beta 2 45 a
lingsovereenkomst die op enig moment in de periode
bestond. Een entiteit met nagenoeg vergelijkbare types
op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten mag
deze informatie geaggregeerd vermelden. [Zie: op aan
delen gebaseerde betalingsovereenkomsten [member]]
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ifrs-full
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Informatieverschaffing over een
De informatieverschaffing over een vrijwillige wijziging in informatieverschaffing: IAS 8
vrijwillige wijziging in grondslagen de grondslagen voor financiële verslaggeving;
29
voor financiële verslaggeving [text
block]

ifrs-full

DescriptionOfWhenEntityTy
picallySatisfiesPerformance
Obligations

text

Beschrijving van het tijdstip
De beschrijving van het tijdstip waarop de entiteit ge informatieverschaffing: IFRS
waarop de entiteit gewoonlijk haar woonlijk haar prestatieverplichtingen vervult. [Zie: presta 15 119 a
prestatieverplichtingen vervult
tieverplichtingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEntity
IsRequiredToAbsorbLossesOf
StructuredEntitiesBeforeO
therParties

text

Beschrijving van het feit of de
entiteit verplicht is vóór andere
partijen verliezen van
gestructureerde entiteiten te
absorberen

De beschrijving van het feit of de entiteit verplicht is vóór voorbeeld: IFRS 12 B26 d
andere partijen verliezen van gestructureerde entiteiten te
absorberen.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEntity
MakesAdjustmentForTimeVa
lueOfMoneyAndEffectOfFi
nancialRiskWhenUsingPremi
umAllocationApproach

text

Beschrijving van het feit of de
entiteit overgaat tot een
aanpassing voor de tijdswaarde
van geld en het effect van
financieel risico wanneer zij de
premietoerekeningsbena
dering volgt

De beschrijving van het feit of een entiteit die de premie informatieverschaffing: IFRS
toerekeningsbenadering volgt, overeenkomstig de alinea’s 17 97 b — ingangsdatum
56 en 57(b) van IFRS 17 overgaat tot een aanpassing 1.1.2021
voor de tijdswaarde van geld en het effect van financieel
risico. De premietoerekeningsbenadering is een in de ali
nea’s 53 tot en met 59 van IFRS 17 beschreven benade
ring waarmee de waardering van de verplichting uit
hoofde van resterende dekking voor een groep verzeke
ringscontracten wordt vereenvoudigd.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest
mentInAssociateIsMeasuredU
singEquityMethodOrAtFairVa
lue

text

Beschrijving van het feit of de
belegging in een geassocieerde
deelneming is gewaardeerd door
toepassing van de
vermogensmutatiemethode of
tegen reële waarde

De beschrijving van het feit of de belegging in een geas informatieverschaffing: IFRS
socieerde deelneming is gewaardeerd door toepassing van 12 21 b i
de vermogensmutatiemethode of tegen reële waarde. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; geassocieerde
deelnemingen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest text
mentInJointVentureIsMeasure
dUsingEquityMethodOrAtFair
Value

Beschrijving van het feit of de
belegging in een joint venture is
gewaardeerd door toepassing van
de vermogensmutatiemethode of
tegen reële waarde

De beschrijving van het feit of de belegging in een joint informatieverschaffing: IFRS
venture is gewaardeerd door toepassing van de ver 12 21 b i
mogensmutatiemethode of tegen reële waarde. [Zie: ge
waardeerd tegen reële waarde [member]; joint ventures
[member]]

18.12.2020

text block
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DescriptionOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicy

NL

ifrs-full

L 429/208

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Beschrijving van het feit of er
De beschrijving van het feit of er potentiële fiscale gevol informatieverschaffing: IAS
potentiële fiscale gevolgen zijn die gen zijn die praktisch gezien niet haalbaar zijn en die 12 82 A
praktisch gezien niet haalbaar zijn zouden voortvloeien uit de betaling van dividenden aan
de aandeelhouders van de entiteit in jurisdicties waar
winstbelastingen zijn verschuldigd tegen een hoger of la
ger tarief als de nettowinst of ingehouden winsten geheel
of gedeeltelijk worden uitgekeerd als dividend aan aan
deelhouders van de entiteit of als winstbelastingen resti
tueerbaar of verschuldigd zijn als de nettowinst of inge
houden winsten geheel of gedeeltelijk als dividend worden
uitgekeerd aan aandeelhouders van de entiteit. [Zie: inge
houden winsten]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherThird
partyCreditEnhancementIsRe
flectedInFairValueMeasure
ment

text

Beschrijving van het feit of externe
kredietbescherming wordt
weerspiegeld in de waardering
tegen reële waarde

De beschrijving van het feit of externe kredietbescherming informatieverschaffing: IFRS
wordt weerspiegeld in de waardering tegen reële waarde 13 98
van verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde en
uitgegeven met een onlosmakelijk verbonden externe kre
dietbescherming. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]]

ifrs-full

DescriptionWhetherChangeIn text
AccountingPolicyIsMadeInAc
cordanceWithTransitionalPro
visionsOfInitiallyAppliedIFRS

Beschrijving van het feit of een
wijziging in een grondslag voor
financiële verslaggeving is gebeurd
in overeenstemming met
overgangsbepalingen van een voor
het eerst toegepaste IFRS

De beschrijving van het feit dat een wijziging in een informatieverschaffing:
grondslag voor financiële verslaggeving is gebeurd in IAS 8 28 b
overeenstemming met de overgangsbepalingen van een
voor het eerst toegepaste IFRS. [Zie: IFRS [member]]

ifrs-full

DesignatedFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Financiële verplichtingen
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [abstract]

ifrs-full

DesignatedLoansOrReceiva
blesAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

Leningen of vorderingen
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [abstract]

ifrs-full

DestructionOfMajorProducti
onPlantMember

member

Vernietiging van een belangrijke
productiefaciliteit [member]

Dit lid geeft de vernietiging van een belangrijke produc voorbeeld: IAS 10 22 d
tiefaciliteit aan.

L 429/209

text
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DescriptionOfWhetherThe
reArePotentialIncomeTaxCon
sequencesNotPracticablyDe
terminable

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Verklaring van de bepaling van de
reële waarde van ontvangen
goederen of diensten of de reële
waarde van
eigenvermogensinstrumenten
toegekend uit hoofde van op
aandelen gebaseerde betalingen

De verklaring die gebruikers van de jaarrekening inzicht informatieverschaffing: IFRS
verschaft in de wijze waarop de reële waarde van de ont 2 46
vangen goederen en diensten, of de reële waarde van de
toegekende eigenvermogensinstrumenten, in het kader
van op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten is
bepaald. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereen
komsten [member]]

ifrs-full

DifferenceBetweenCarrying
AmountOfDividendsPayable
AndCarryingAmountOfNon
cashAssetsDistributed

X duration,
credit

Verschil tussen de boekwaarde van
uit te keren dividenden en de
boekwaarde van uitgekeerde activa
in natura

Het bedrag van het verschil tussen de boekwaarde van uit informatieverschaffing: IFRIC
te keren dividenden en de boekwaarde van uitgekeerde 17 15
activa in natura bij de afwikkeling van uit te keren divi
denden. [Zie: boekwaarde [member]]

ifrs-full

DifferenceBetweenCarrying
X instant
AmountOfFinancialLiability
AndAmountContractuallyRe
quiredToPayAtMaturityToHol
derOfObligation

Verschil tussen de boekwaarde van
de financiële verplichting en het
bedrag dat op grond van het
contract aan de houder van de
verplichting moet worden betaald
op de vervaldatum

Het bedrag waarmee de boekwaarde van een financiële
verplichting groter (kleiner) is dan het bedrag dat de en
titeit op grond van het contract aan de houder van de
verplichting moet betalen op de vervaldatum. [Zie: boek
waarde [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare

X.XX
duration

Verwaterde winst (verlies) per
aandeel

Het bedrag van de winst (het verlies) dat aan houders van informatieverschaffing: IAS
gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden 33 66
toegerekend (de teller) gedeeld door het gewogen gemid
delde van het aantal uitstaande gewone aandelen (de noe
mer) gedurende de periode, allebei aangepast voor de
effecten van alle potentiële gewone aandelen die tot ver
watering zullen leiden. [Zie: gewone aandelen [member];
gewogen gemiddelde [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX
duration

Verwaterde winst (verlies) per
aandeel uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette informatieverschaffing: IAS
bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten 33 66
[member]; verwaterde winst (verlies) per aandeel]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare X.XX
FromContinuingOperationsIn duration
cludingNetMovementInRegu
latoryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Verwaterde winst (verlies) per
aandeel uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten, met inbegrip
van de nettomutatie van
uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering en de
nettomutatie van gerelateerde
uitgestelde belasting

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette informatieverschaffing: IFRS
bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde re 14 26
keningen in verband met prijsregulering en de nettomu
tatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvat. [Zie:
verwaterde winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die
verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van
de gerelateerde uitgestelde belasting; voortgezette bedrijfs
activiteiten [member]]

informatieverschaffing: IFRS
7 10 b,
informatieverschaffing: IFRS
7 10A b

18.12.2020

text

Publicatieblad van de Europese Unie

DeterminationOfFairValueOf
GoodsOrServicesReceivedOr
FairValueOfEquityInstru
mentsGrantedOnSharebased
Payments

NL

ifrs-full

L 429/210

Prefix

Elementnaam/rol URI

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

ifrs-full

X.XX
duration

Label

Documentatielabel

Referenties

Verwaterde winst (verlies) per
aandeel uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde be informatieverschaffing: IAS
drijfsactiviteiten. [Zie: verwaterde winst (verlies) per aan 33 68
deel; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

DilutedEarningsLossPerShare X.XX
FromDiscontinuedOperations duration
IncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

Verwaterde winst (verlies) per
aandeel uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten, met inbegrip
van de nettomutatie van
uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering en de
nettomutatie van gerelateerde
uitgestelde belasting

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde be informatieverschaffing: IFRS
drijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde reke 14 26
ningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie
van gerelateerde uitgestelde belasting omvat. [Zie: ver
waterde winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uit
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die
verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van
de gerelateerde uitgestelde belasting; beëindigde bedrijfs
activiteiten [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerSha
X.XX
reIncludingNetMovementIn
duration
RegulatoryDeferralAccountBa
lancesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

Verwaterde winst (verlies) per
aandeel, met inbegrip van de
nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering en de nettomutatie
van gerelateerde uitgestelde
belasting

Verwaterde winst (verlies) per aandeel die de nettomutatie informatieverschaffing: IFRS
van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering 14 26
en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting
omvat. [Zie: verwaterde winst (verlies) per aandeel; netto
mutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijs
regulering die verband houdt met winst of verlies en
nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting]

ifrs-full

DilutedEarningsPerShareAb
stract

Verwaterde winst per aandeel
[abstract]

ifrs-full

DilutiveEffectOfConvertibleIn shares
strumentsOnNumberOfOrdi
naryShares

Verwaterend effect van
converteerbare instrumenten op
aantal gewone aandelen

Het aantal verwaterde potentiële gewone aandelen die ver gebruikelijke werkwijze: IAS
band houden met de veronderstelde conversie van de 33 70 b
converteerbare instrumenten van de entiteit.

ifrs-full

DilutiveEffectOfShareOptions shares
OnNumberOfOrdinaryShares

Verwaterend effect van
aandelenopties op aantal gewone
aandelen

Het aantal verwaterde potentiële gewone aandelen die ver gebruikelijke werkwijze: IAS
band houden met de veronderstelde uitoefening van de 33 70 b
aandelenopties van de entiteit.

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcquire
dInBusinessCombination
Member

Directe financiële leases verworven Dit lid geeft directe financiële leases aan die zijn verwor voorbeeld: IFRS 3 B64 h
ven in bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties
in bedrijfscombinatie [member]
[member]]

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X duration,
debit

Label

Documentatielabel

Referenties

DirectOperatingExpenseFro
mInvestmentProperty

Directe exploitatielasten uit hoofde Het bedrag aan directe exploitatielasten (met inbegrip van gebruikelijke werkwijze: IAS
van vastgoedbeleggingen
reparatie en onderhoud) die voortvloeien uit vastgoedbe 40 75 f
leggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFro
mInvestmentPropertyAbstract

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFro
mInvestmentPropertyGenera
tingRentalIncome

X duration,
debit

Directe exploitatielasten uit hoofde
van vastgoedbeleggingen die
huurinkomsten hebben
gegenereerd

Het bedrag aan directe exploitatielasten (met inbegrip van informatieverschaffing: IAS
reparatie en onderhoud) die voortvloeien uit vastgoedbe 40 75 f ii
leggingen die tijdens de periode huurinkomsten hebben
gegenereerd die zijn opgenomen in winst of verlies. [Zie:
vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFro
mInvestmentPropertyNotGe
neratingRentalIncome

X duration,
debit

Directe exploitatielasten uit hoofde
van vastgoedbeleggingen die geen
huurinkomsten hebben
gegenereerd

Het bedrag aan directe exploitatielasten (met inbegrip van informatieverschaffing: IAS
reparatie en onderhoud) die voortvloeien uit vastgoedbe 40 75 f iii
leggingen die tijdens de periode geen huurinkomsten heb
ben gegenereerd die zijn opgenomen in winst of verlies.
[Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

DirectorsRemunerationExpen
se

X duration,
debit

Last uit hoofde van vergoeding
voor bestuurders

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

ifrs-full

DisaggregationOfInsurance
ContractsAxis

axis

Uitsplitsing van
verzekeringscontracten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 17 98 — ingangsdatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 107 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 109 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 131 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 132 b — ingangsdatum
1.1.2021

NL

ifrs-full

L 429/212

Prefix

Directe exploitatielasten uit hoofde
van vastgoedbeleggingen [abstract]
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

member

Label

Uitsplitsing van
verzekeringscontracten [member]

Dit lid geeft alle verzekeringscontracten aan die zijn uit
gesplitst over uitgegeven verzekeringscontracten of gehou
den herverzekeringscontracten. Dit vertegenwoordigt te
vens de standaardwaarde voor de as “Uitsplitsing van ver
zekeringscontracten” indien er geen ander lid wordt ge
bruikt. [Zie: verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IFRS
17 98 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 107 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 109 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 131 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 132 b — ingangsdatum
1.1.2021

DisaggregationOfInsurance
ContractsMember

ifrs-full

DisclosureOfAccountingJud
text block
gementsAndEstimatesExplana
tory

Informatieverschaffing over
boekhoudkundige oordelen en
schattingen [text block]

De informatieverschaffing over oordelen die het manage gebruikelijke werkwijze: IAS
ment zich heeft gevormd bij de toepassing van de grond 1 10 e
slagen voor financiële verslaggeving van de entiteit die het
meest significante effect hebben op de in de jaarrekening
opgenomen bedragen samen met informatie over de ver
onderstellingen van de entiteit betreffende de toekomst en
andere belangrijke bronnen van schattingsonzekerheden
aan het eind van de verslagperiode die een wezenlijk
risico in zich dragen van een materiële aanpassing aan
de boekwaarde van activa en verplichtingen in het vol
gende jaar. [Zie: boekwaarde [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAccruedExpense
sAndOtherLiabilitiesExplana
tory

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

De informatieverschaffing over te betalen lasten en andere gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen. [Zie: overlopende posten; andere verplich 1 10 e
tingen]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesAbstract

Informatieverschaffing over
verworven vorderingen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva text block
blesExplanatory

Informatieverschaffing over
verworven vorderingen [text
block]

De informatieverschaffing over vorderingen verworven in informatieverschaffing: IFRS
een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [mem 3 B64 h
ber]]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesLineItems

Informatieverschaffing over
verworven vorderingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

text block

L 429/213

ifrs-full
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Referenties

NL

Documentatielabel
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

ifrs-full

DisclosureOfActualClaim
sComparedWithPreviousEsti
matesAbstract

Informatieverschaffing over
werkelijke claims vergeleken met
voorgaande schattingen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfActualClaim
sComparedWithPreviousEsti
matesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfActualClaim
sComparedWithPreviousEsti
matesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfActualClaim
sComparedWithPreviousEsti
matesTable

ifrs-full

ifrs-full

text block

Schema met informatie over vorderingen verworven in informatieverschaffing: IFRS
bedrijfscombinaties.
3 B64 h

informatieverschaffing: IFRS
17 130 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
4 39 c iii — vervaldatum
1.1.2021

Informatieverschaffing over
werkelijke claims vergeleken met
voorgaande schattingen [text
block]

De informatieverschaffing over werkelijke claims vergele
ken met voorgaande schattingen (d.w.z. de claimontwik
keling). De informatieverschaffing over de claimontwikke
ling begint met de periode waarin de eerste materiële
claim(s) naar voren kwam(en) met betrekking tot welke
aan het einde van de verslagperiode nog steeds onduide
lijkheid bestaat over de omvang en de tijdstippen van de
claimbetalingen, maar de informatie hoeft niet verder te
rug te gaan dan tien jaar. De entiteit hoeft deze informatie
niet te verstrekken met betrekking tot claims waarover
gewoonlijk binnen één jaar geen onzekerheid meer be
staat over de omvang en de tijdstippen van de claimbe
talingen.

Informatieverschaffing over
werkelijke claims vergeleken met
voorgaande schattingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over
werkelijke claims vergeleken met
voorgaande schattingen [table]

Schema met informatie over werkelijke claims vergeleken informatieverschaffing: IFRS
17 130 — ingangsdatum
met voorgaande schattingen.
1.1.2021

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutDefinedBenefit
PlansExplanatory

text block

Aanvullende
informatieverschaffing over
toegezegdpensioenregelingen [text
block]

De aanvullende informatieverschaffing over toegezegdpen informatieverschaffing: IAS
sioenregelingen die nodig zijn om de doelstellingen van 19 137
IAS 19 te verwezenlijken. [Zie: toegezegdpensioenregelin
gen [member]]

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutLeasingActivi
tiesForLesseeExplanatory

text block

Aanvullende
informatieverschaffing over
leaseactiviteiten voor de lessee
[text block]

De aanvullende informatieverschaffing over leaseactivitei informatieverschaffing: IFRS
ten van een lessee.
16 59

18.12.2020

Informatieverschaffing over
verworven vorderingen [table]
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ifrs-full
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Prefix
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Label
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Aanvullende
informatieverschaffing over
leaseactiviteiten voor een lessor
[text block]

De aanvullende informatieverschaffing over leaseactivitei informatieverschaffing: IFRS
ten van een lessor.
16 92

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutUnderstanding
FinancialPositionsAndLiquidi
tyOfEntityExplanatory

text block

Aanvullende
informatieverschaffing voor het
verwerven van inzicht in de
financiële positie en de liquiditeit
van een entiteit [text block]

De aanvullende informatieverschaffing die relevant kan voorbeeld: IAS 7 50
zijn voor gebruikers van de jaarrekening om inzicht te
verwerven in de financiële positie en de liquiditeit van
een entiteit.

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationExplanatory

text block

Aanvullende
informatieverschaffing [text block]

De aanvullende informatieverschaffing die niet elders in informatieverschaffing: IAS
de jaarrekening is gepresenteerd, maar die wel relevant is 1 112 c
om er een goed inzicht in te krijgen.

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationRepresentativeOfRis
kExposureArisingFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17DuringPeriodExplana
tory

text block

Aanvullende
informatieverschaffing die
representatief is voor de
blootstellingen aan risico tijdens
de periode die voortvloeien uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten [text
block]

De aanvullende informatieverschaffing die representatief is informatieverschaffing: IFRS
voor de blootstelling aan risico van de entiteit die voort 17 123 — ingangsdatum
vloeit uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 val 1.1.2021
lende contracten tijdens de periode, indien de verstrekte
informatie over de blootstelling van risico van de entiteit
aan het einde van de verslagperiode niet representatief is.

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasis
OfDisaggregationOfInsurance
FinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesAbstract

Informatieverschaffing over de
aanpassingen doorgevoerd
wanneer de entiteit bij contracten
met directe winstdelingselementen
de grondslag voor de uitsplitsing
van verzekeringsfinancieringsbaten
en -lasten over winst of verlies en
overige onderdelen van het
totaalresultaat heeft gewijzigd
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa text block
deWhenEntityChangedBasis
OfDisaggregationOfInsurance
FinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesExplanatory

Informatieverschaffing over de
aanpassingen doorgevoerd
wanneer de entiteit bij contracten
met directe winstdelingselementen
de grondslag voor de uitsplitsing
van verzekeringsfinancieringsbaten
en -lasten over winst of verlies en
overige onderdelen van het
totaalresultaat heeft gewijzigd [text
block]

De informatieverschaffing over de aanpassingen doorge informatieverschaffing: IFRS
voerd wanneer een entiteit bij contracten met directe 17 113 b — ingangsdatum
winstdelingselementen de grondslag voor de uitsplitsing 1.1.2021
van verzekeringsfinancieringsbaten en -lasten over winst
of verlies en overige onderdelen van het totaalresultaat
heeft gewijzigd. [Zie: beschrijving van de samenstelling
van de onderliggende posten voor contracten met directe
winstdelingselementen;
verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten)]

L 429/215

text block
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DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutLeasingActivi
tiesForLessorExplanatory

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa table
deWhenEntityChangedBasis
OfDisaggregationOfInsurance
FinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesTable

Informatieverschaffing over de
aanpassingen doorgevoerd
wanneer de entiteit bij contracten
met directe winstdelingselementen
de grondslag voor de uitsplitsing
van verzekeringsfinancieringsbaten
en -lasten over winst of verlies en
overige onderdelen van het
totaalresultaat heeft gewijzigd
[table]

Schema met informatie over de aanpassingen doorgevoerd informatieverschaffing: IFRS
wanneer de entiteit bij contracten met directe winst 17 113 b — ingangsdatum
delingselementen de grondslag voor de uitsplitsing van 1.1.2021
verzekeringsfinancieringsbaten en -lasten over winst of
verlies en overige onderdelen van het totaalresultaat heeft
gewijzigd.

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceFor
CreditLossesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
voorzieningen voor
kredietverliezen [text block]

De informatieverschaffing over de voorzieningen met be gebruikelijke werkwijze: IAS
trekking tot bijzondere waardeverminderingen van finan 1 10 e
ciële activa als gevolg van kredietverliezen. [Zie: financiële
activa]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsArising
FromInsuranceContractsEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over
bedragen die voortvloeien uit
verzekeringscontracten [text
block]

De informatieverschaffing die de in de jaarrekening van de informatieverschaffing: IFRS
entiteit opgenomen bedragen vermeldt die voortvloeien 4 36 — vervaldatum
uit verzekeringscontracten, alsook een toelichting bij 1.1.2021
deze bedragen. [Zie: types verzekeringscontracten [mem
ber]]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOf
KeyManagementPersonnelSer
vicesProvidedBySeparateMa
nagementEntitiesAbstract

Informatieverschaffing over door
de entiteit gedragen bedragen met
betrekking tot met diensten van
managers op sleutelposities gelijk
te stellen diensten die door
afzonderlijke
managemententiteiten zijn
verleend [abstract]

18.12.2020

Informatieverschaffing over de
aanpassingen doorgevoerd
wanneer de entiteit bij contracten
met directe winstdelingselementen
de grondslag voor de uitsplitsing
van verzekeringsfinancieringsbaten
en -lasten over winst of verlies en
overige onderdelen van het
totaalresultaat heeft gewijzigd [line
items]
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DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasis
OfDisaggregationOfInsurance
FinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesLineItems

NL

ifrs-full

L 429/216

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

text block

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOf
KeyManagementPersonnelSer
vicesProvidedBySeparateMa
nagementEntitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOf
KeyManagementPersonnelSer
vicesProvidedBySeparateMa
nagementEntitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfAmountsOfPo
text
tentialIncomeTaxConsequen
cesPracticablyDeterminableEx
planatory

table

Referenties

De informatieverschaffing over door de entiteit gedragen informatieverschaffing: IAS
bedragen met betrekking tot met diensten van managers 24 18A
op sleutelposities gelijk te stellen diensten die door afzon
derlijke managemententiteiten zijn verleend. [Zie: mana
gers op sleutelposities van entiteit of moedermaatschappij
[member]; afzonderlijke managemententiteiten [member]]

Informatieverschaffing over door
de entiteit gedragen bedragen met
betrekking tot met diensten van
managers op sleutelposities gelijk
te stellen diensten die door
afzonderlijke
managemententiteiten zijn
verleend [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Door de entiteit gedragen bedrag
met betrekking tot met diensten
van managers op sleutelposities
gelijk te stellen diensten die door
afzonderlijke
managemententiteiten zijn
verleend [table]

Schema met informatie over door de entiteit gedragen informatieverschaffing: IAS
bedragen met betrekking tot met diensten van managers 24 18A
op sleutelposities gelijk te stellen diensten die door afzon
derlijke managemententiteiten zijn verleend.

Beschrijving van bedragen van
potentiële fiscale gevolgen die
praktisch gezien bepaalbaar zijn

De beschrijving van de bedragen van de potentiële fiscale informatieverschaffing: IAS
gevolgen die praktisch gezien bepaalbaar zijn en die zou 12 82A
den voortvloeien uit de betaling van dividenden aan de
aandeelhouders van de entiteit in jurisdicties waar winst
belastingen zijn verschuldigd tegen een hoger of lager
tarief als de nettowinst of ingehouden winsten geheel of
gedeeltelijk worden uitgekeerd als dividend aan aandeel
houders van de entiteit of als winstbelastingen restitueer
baar of verschuldigd zijn als de nettowinst of ingehouden
winsten geheel of gedeeltelijk als dividend worden uit
gekeerd aan aandeelhouders van de entiteit. [Zie: ingehou
den winsten]

L 429/217

Informatieverschaffing over door
de entiteit gedragen bedragen met
betrekking tot met diensten van
managers op sleutelposities gelijk
te stellen diensten die door
afzonderlijke
managemententiteiten zijn
verleend [text block]
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DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOf
KeyManagementPersonnelSer
vicesProvidedBySeparateMa
nagementEntitiesExplanatory

Documentatielabel

NL

ifrs-full

Label

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfAmountsToBe
RecoveredOrSettledAfterTwel
veMonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMore
ThanTwelveMonthsAfterRe
portingDateAbstract

Informatieverschaffing over
bedragen die moeten worden
geïnd of afgewikkeld na twaalf
maanden voor categorieën van
activa en verplichtingen die
bedragen bevatten die moeten
worden geïnd of afgewikkeld
zowel maximaal als meer dan
twaalf maanden na de
verslagdatum [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfAmountsToBe
RecoveredOrSettledAfterTwel
veMonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMore
ThanTwelveMonthsAfterRe
portingDateExplanatory

Informatieverschaffing over
bedragen die moeten worden
geïnd of afgewikkeld na twaalf
maanden voor categorieën van
activa en verplichtingen die
bedragen bevatten die moeten
worden geïnd of afgewikkeld
zowel maximaal als meer dan
twaalf maanden na de
verslagdatum [text block]

De informatieverschaffing over bedragen die moeten wor informatieverschaffing:
den geïnd of afgewikkeld na twaalf maanden voor cate IAS 1 61
gorieën van activa en verplichtingen die bedragen bevat
ten die moeten worden geïnd of afgewikkeld zowel maxi
maal als meer dan twaalf maanden na de verslagdatum.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBe
RecoveredOrSettledAfterTwel
veMonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMore
ThanTwelveMonthsAfterRe
portingDateLineItems

Informatieverschaffing over
bedragen die moeten worden
geïnd of afgewikkeld na twaalf
maanden voor categorieën van
activa en verplichtingen die
bedragen bevatten die moeten
worden geïnd of afgewikkeld
zowel maximaal als meer dan
twaalf maanden na de
verslagdatum [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

NL

ifrs-full

L 429/218

Prefix
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueAbstract

Informatieverschaffing over
analyse van
verzekeringsopbrengsten [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueTable

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByI
temAbstract

Informatieverschaffing over de
analyse van de overige onderdelen
van het totaalresultaat per post
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther text block
ComprehensiveIncomeByI
temExplanatory

De volledige informatieverschaffing over de analyse van informatieverschaffing:
Informatieverschaffing over de
IAS 1 106A
analyse van de overige onderdelen de overige onderdelen van het totaalresultaat per post.
van het totaalresultaat per post
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByI
temLineItems

Informatieverschaffing over de
analyse van de overige onderdelen
van het totaalresultaat per post
[line items]

text block

table

Schema met informatie over bedragen die moeten worden informatieverschaffing:
geïnd of afgewikkeld na twaalf maanden voor categorieën IAS 1 61
van activa en verplichtingen die bedragen bevatten die
moeten worden geïnd of afgewikkeld zowel maximaal
als meer dan twaalf maanden na de verslagdatum.

Informatieverschaffing over
analyse van
verzekeringsopbrengsten [text
block]

De informatieverschaffing over de analyse van verzeke informatieverschaffing: IFRS
ringsopbrengsten. [Zie: verzekeringsopbrengsten]
17 106 — ingangsdatum
1.1.2021

Informatieverschaffing over
analyse van
verzekeringsopbrengsten [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
analyse van
verzekeringsopbrengsten [table]

Schema met informatie over de analyse van verzekerings informatieverschaffing: IFRS
17 106 — ingangsdatum
opbrengsten.
1.1.2021

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

L 429/219

Informatieverschaffing over
bedragen die moeten worden
geïnd of afgewikkeld na twaalf
maanden voor categorieën van
activa en verplichtingen die
bedragen bevatten die moeten
worden geïnd of afgewikkeld
zowel maximaal als meer dan
twaalf maanden na de
verslagdatum [table]
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table
DisclosureOfAmountsToBe
RecoveredOrSettledAfterTwel
veMonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMore
ThanTwelveMonthsAfterRe
portingDateTable

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfPre
sentValueOfDefinedBenefit
ObligationThatDistinguishe
sNatureCharacteristicsAn
dRisksExplanatory

Informatieverschaffing over de
analyse van de contante waarde
van de brutoverplichting uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten waarin een
onderscheid wordt gemaakt tussen
de aard, kenmerken en risico’s
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinued
OperationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinued
OperationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinued
OperationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinued
OperationsTable

text block

De informatieverschaffing over een analyse van de con voorbeeld: IAS 19 137
tante 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 derge
lijke informatie kan eventueel een onderscheid worden
gemaakt tussen: a) bedragen verschuldigd aan bijdragende
deelnemers, niet meer bijdragende deelnemers en gepen
sioneerden; b) onvoorwaardelijk toegezegde beloningen
en toegerekende maar niet onvoorwaardelijk toegezegde
beloningen; en c) aan voorwaarden onderworpen vergoe
dingen, aan toekomstige loonsverhogingen toe te rekenen
bedragen en andere vergoedingen. [Zie: brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd
tegen contante waarde]

Informatieverschaffing over
analyse van tot één bedrag
samengevoegde beëindigde
bedrijfsactiviteiten [abstract]
text block

table

Informatieverschaffing over
analyse van tot één bedrag
samengevoegde beëindigde
bedrijfsactiviteiten [text block]

De informatieverschaffing over de analyse van tot één informatieverschaffing: IFRS
bedrag samengevoegde beëindigde bedrijfsactiviteiten. 5 33 b
[Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

Informatieverschaffing over
analyse van tot één bedrag
samengevoegde beëindigde
bedrijfsactiviteiten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
analyse van tot één bedrag
samengevoegde beëindigde
bedrijfsactiviteiten [table]

Schema met informatie over de analyse van tot één be informatieverschaffing: IFRS
drag samengevoegde beëindigde bedrijfsactiviteiten.
5 33 b

18.12.2020

Informatieverschaffing over de
Schema met informatie over de analyse van de overige informatieverschaffing:
analyse van de overige onderdelen onderdelen van het totaalresultaat per post.
IAS 1 106A
van het totaalresultaat per post
[table]
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DisclosureOfAnalysisOfOther table
ComprehensiveIncomeByI
temTable

NL

ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili text block
tiesWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentExplanatory

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

De informatieverschaffing over activa en verplichtingen informatieverschaffing: IAS
die een wezenlijk risico in zich dragen van een materiële 1 125
aanpassing in het volgende jaar.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentLineItems

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

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili table
tiesWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentTable

Informatieverschaffing over activa Schema met informatie over activa en verplichtingen die informatieverschaffing: IAS
en verplichtingen die een
een wezenlijk risico in zich dragen van een materiële aan 1 125
wezenlijk risico in zich dragen van passing.
een materiële aanpassing [table]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomers
Abstract

Informatieverschaffing over
opgenomen activa uit hoofde van
de kosten om een contract met
klanten te verkrijgen of te
vervullen [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomersEx
planatory

Informatieverschaffing over
opgenomen activa uit hoofde van
de kosten om een contract met
klanten te verkrijgen of te
vervullen [text block]

De informatieverschaffing over opgenomen activa uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van de kosten om een contract met klanten te 15 128 a
verkrijgen of te vervullen.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomersLi
neItems

Informatieverschaffing over
opgenomen activa uit hoofde van
de kosten om een contract met
klanten te verkrijgen of te
vervullen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
table
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomersTa
ble

Informatieverschaffing over
opgenomen activa uit hoofde van
de kosten om een contract met
klanten te verkrijgen of te
vervullen [table]

Schema met informatie over opgenomen activa uit hoofde informatieverschaffing: IFRS
van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen 15 128 a
of te vervullen.

ifrs-full

DisclosureOfAuditorsRemu
nerationExplanatory

Informatieverschaffing over de
beloning voor accountants [text
block]

De informatieverschaffing over de beloning voor accoun gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
tants van de entiteit.

text block

L 429/221

Informatieverschaffing over activa
en verplichtingen die een
wezenlijk risico in zich dragen van
een materiële aanpassing [abstract]
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DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentAbstract

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfAuthorisationOf text block
FinancialStatementsExplanato
ry

Informatieverschaffing over de
goedkeuring van de jaarrekening
[text block]

De informatieverschaffing over de goedkeuring van de gebruikelijke werkwijze: IAS
jaarrekening voor publicatie.
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfAvailableforsale
AssetsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over voor
verkoop beschikbare financiële
activa [text block]

De informatieverschaffing over financiële activa die zijn gebruikelijke werkwijze: IAS
geclassificeerd als beschikbaar voor verkoop. [Zie: Voor 1 10 e — vervaldatum
verkoop beschikbare financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfConsoli
dationExplanatory

text block

Informatieverschaffing over de
grondslag voor consolidatie [text
blok]

De informatieverschaffing over de grondslag gebruikt gebruikelijke werkwijze: IAS
voor consolidatie.
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfPreparati
onOfFinancialStatementsEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over de
grondslag voor de opstelling van
de jaarrekening [text block]

De informatieverschaffing over de grondslag gebruikt gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
voor de opstelling van de jaarrekening.

ifrs-full

DisclosureOfBiologicalAsset
sAndGovernmentGrantsForA
griculturalActivityExplanatory

text block

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

De volledige informatieverschaffing over biologische acti informatieverschaffing: IAS
va, agrarische producten die op het punt staan te worden 41 Informatieverschaffing
geoogst en overheidssubsidies in verband met biologische
activa.

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingCost
sExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
financieringskosten [text block]

De volledige informatieverschaffing over financieringskos informatieverschaffing: IAS
ten.
23 Informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingsEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over
leningen [text block]

De informatieverschaffing over leningen. [Zie: leningen]

ifrs-full

DisclosureOfBreakdownOfAs
setsAndLiabilitiesAggregate
dIntoSingleLineInvestmentBa
lanceTransitionFromProporti
onateConsolidationToEquity
MethodExplanatory

text block

Informatie over de uitsplitsing van
activa en verplichtingen die op een
regel zijn samengevoegd in het
investeringssaldo, overgang van
proportionele consolidatie naar
vermogensmutatiemethode [text
block]

De informatieverschaffing over de uitsplitsing van activa informatieverschaffing: IFRS
en verplichtingen die op een regel zijn samengevoegd in 11 C5
het investeringssaldo voor de overgang van proportionele
consolidatie naar vermogensmutatiemethode.

NL

ifrs-full
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gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfBusinessCombi
nationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombi
nationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombi
nationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombi
nationsTable

ifrs-full

Label

Documentatielabel

Referenties

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
bedrijfscombinaties [abstract]

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

18.12.2020

Prefix

text block

De volledige informatieverschaffing over bedrijfscombina informatieverschaffing: IFRS
ties.
3 Informatieverschaffing

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
bedrijfscombinaties [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
bedrijfscombinaties [table]

Schema met informatie over gegevens over bedrijfscom informatieverschaffing: IFRS
3 B64
binaties.

DisclosureOfCashAndBankBa
lancesAtCentralBanksExplana
tory

text block

Informatieverschaffing over
geldmiddelen en rekeningsaldi bij
centrale banken [text block]

De informatieverschaffing over geldmiddelen en reke gebruikelijke werkwijze: IAS
ningsaldi bij centrale banken.
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCashAndCashE
quivalentsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
geldmiddelen en kasequivalenten
[text block]

De informatieverschaffing over geldmiddelen en kasequi gebruikelijke werkwijze: IAS
valenten. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCashFlowState
mentExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
kasstroomoverzicht [text block]

De volledige informatieverschaffing over een kasstroom informatieverschaffing: IAS 7
overzicht.
Presentatie van een
kasstroomoverzicht

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesExplanatory
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Informatieverschaffing over
bedrijfscombinaties [text block]

Informatieverschaffing over
schattingswijzigingen [abstract]
Informatieverschaffing over
schattingswijzigingen [text block]

De informatieverschaffing over schattingswijzigingen.

informatieverschaffing:
IAS 8 39

L 429/223

text block

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Informatieverschaffing over
schattingswijzigingen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesTable

Informatieverschaffing over
schattingswijzigingen [table]

Schema met informatie over schattingswijzigingen.

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
text block
countingPoliciesAccountingE
stimatesAndErrorsExplanatory

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

De volledige informatieverschaffing over wijzigingen in informatieverschaffing: IAS 8
grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzi Grondslagen voor financiële
gingen en fouten.
verslaggeving

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingPoliciesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
wijzigingen in grondslagen voor
financiële verslaggeving [text
block]

De informatieverschaffing over wijzigingen in grondslagen gebruikelijke werkwijze: IAS
voor financiële verslaggeving door de entiteit.
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfClaimsAndBene
fitsPaidExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
betaalde claims en vergoedingen
[text block]

De informatieverschaffing over aan polishouders betaalde gebruikelijke werkwijze: IAS
claims en vergoedingen.
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalAbstract

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalTable

table

informatieverschaffing: IAS 8
39

Informatieverschaffing over
categorieën van aandelenkapitaal
[abstract]
text block

table

Informatieverschaffing over
categorieën van aandelenkapitaal
[text block]

De informatieverschaffing over categorieën van aandelen informatieverschaffing:
IAS 1 79 a
kapitaal. [Zie: aandelenkapitaal [member]]

Informatieverschaffing over
categorieën van aandelenkapitaal
[line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
categorieën van aandelenkapitaal
[table]

Schema met informatie over categorieën van aandelenka informatieverschaffing:
IAS 1 79 a
pitaal.
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ifrs-full

Referenties
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DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesLineItems

Documentatielabel

NL

ifrs-full

Label
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfCollateralExpla
natory

text block

Informatieverschaffing over
zekerheden [text block]

De informatieverschaffing over activa en verplichtingen gebruikelijke werkwijze: IAS
gebruikt als zekerheden.
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCommitments
AndContingentLiabilitiesEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over
verbintenissen en voorwaardelijke
verplichtingen [text block]

De informatieverschaffing over verbintenissen en voor gebruikelijke werkwijze: IAS
waardelijke verplichtingen. [Zie: voorwaardelijke verplich 1 10 e
tingen [member]]

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsEx text block
planatory

Informatieverschaffing over
verbintenissen [text block]

De informatieverschaffing over verbintenissen.

ifrs-full

DisclosureOfComparativeIn
formationPreparedUnderPrevi
ousGAAPAbstract

Informatieverschaffing over
vergelijkende informatie opgesteld
overeenkomstig de voorheen
toegepaste GAAP [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfComparativeIn
text block
formationPreparedUnderPrevi
ousGAAPExplanatory

Informatieverschaffing over
vergelijkende informatie opgesteld
overeenkomstig de voorheen
toegepaste GAAP [text block]

De informatieverschaffing, in de eerste IFRS-jaarrekening informatieverschaffing: IFRS
van de entiteit, over vergelijkende informatie opgesteld 1 24
overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP.

ifrs-full

DisclosureOfComparativeIn
formationPreparedUnderPrevi
ousGAAPLineItems

Informatieverschaffing over
vergelijkende informatie opgesteld
overeenkomstig de voorheen
toegepaste GAAP [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfComparativeIn
table
formationPreparedUnderPrevi
ousGAAPTable

Informatieverschaffing over
vergelijkende informatie opgesteld
overeenkomstig de voorheen
toegepaste GAAP [table]

Schema met informatie over vergelijkende informatie op informatieverschaffing: IFRS
gesteld overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP.
1 24

ifrs-full

DisclosureOfCompositionOf
GroupExplanatory

Informatieverschaffing over de
samenstelling van de groep [text
block]

De informatieverschaffing over de samenstelling van de informatieverschaffing: IFRS
groep (de moedermaatschappij en al haar dochteronder 12 10 a i
nemingen). [Zie: dochterondernemingen [member]; moe
dermaatschappij [member]]

ifrs-full

DisclosureOfCompoundFinan text
cialInstrumentsWithMulti
pleEmbeddedDerivativesEx
planatory

Beschrijving van samengestelde
financiële instrumenten met
meerdere in het contract besloten
derivaten

De beschrijving van financiële instrumenten met een informatieverschaffing: IFRS
vreemd- en een eigen-vermogenscomponent met meer 7 17
dere in het contract besloten derivaten waarvan de waar
den onderling afhankelijk zijn (zoals een opeisbaar con
verteerbaar schuldbewijs). [Zie: derivaten [member]; finan
ciële instrumenten, klasse [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
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text block

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

L 429/225

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfContingentLiabi
litiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesInBusinessCombinatio
nAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesInBusinessCombinatio
nExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesInBusinessCombination
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesInBusinessCombination
Table

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesTable

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsAbstract

Informatieverschaffing over de
enkelvoudige jaarrekening [text
block]

Referenties

De volledige informatieverschaffing over de enkelvoudige informatieverschaffing: IAS
27 Informatieverschaffing,
jaarrekening.
informatieverschaffing: IFRS
12 Doel

Informatieverschaffing over
voorwaardelijke verplichtingen
[abstract]
text block

Informatieverschaffing over
voorwaardelijke verplichtingen
[text block]

De informatieverschaffing over voorwaardelijke verplich informatieverschaffing: IAS
37 86
tingen. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]

Informatieverschaffing over
voorwaardelijke verplichtingen in
bedrijfscombinatie [abstract]
text block

table

table

Informatieverschaffing over
voorwaardelijke verplichtingen in
bedrijfscombinatie [text block]

De informatieverschaffing over voorwaardelijke verplich informatieverschaffing: IFRS
tingen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke 3 B64 j
verplichtingen [member]; bedrijfscombinaties [member]]

Informatieverschaffing over
voorwaardelijke verplichtingen in
bedrijfscombinatie [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
voorwaardelijke verplichtingen in
bedrijfscombinaties [table]

Schema met informatie over voorwaardelijke verplichtin informatieverschaffing: IFRS
3 B64 j,
gen in bedrijfscombinaties.
informatieverschaffing: IFRS
3 B67 c

Informatieverschaffing over
voorwaardelijke verplichtingen
[line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
voorwaardelijke verplichtingen
[table]

Schema met informatie over voorwaardelijke verplichtin informatieverschaffing: IAS
37 86
gen.

Informatieverschaffing over
aanhoudende betrokkenheid bij
verwijderde financiële activa
[abstract]
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ifrs-full

text block

Documentatielabel
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DisclosureOfConsolidate
dAndSeparateFinancialState
mentsExplanatory

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/226

Prefix

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsTable

ifrs-full

text block

Documentatielabel

Referenties

De informatieverschaffing over aanhoudende betrokken informatieverschaffing: IFRS
heid bij verwijderde financiële activa. [Zie: financiële ac 7 42E,
tiva]
informatieverschaffing: IFRS
7 42G

Informatieverschaffing over
aanhoudende betrokkenheid bij
verwijderde financiële activa [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over
aanhoudende betrokkenheid bij
verwijderde financiële activa
[table]

Schema met informatie over aanhoudende betrokkenheid informatieverschaffing: IFRS
bij verwijderde financiële activa.
7 42E,
informatieverschaffing: IFRS
7 42G

DisclosureOfCostOfSalesEx
planatory

text block

De informatieverschaffing over de kostprijs van de omzet. gebruikelijke werkwijze: IAS
Informatieverschaffing over de
1 10 e
kostprijs van de omzet [text block] [Zie: kostprijs van de omzet]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpla
natory

text block

Informatieverschaffing over
kredietrisico [text block]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureAbstract

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureLineItems

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureTable

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskOfIn
suranceContractsExplanatory

De informatieverschaffing over het kredietrisico. [Zie: kre gebruikelijke werkwijze: IAS
dietrisico [member]]
1 10 e,
informatieverschaffing: IFRS
7 Kredietrisico

Informatieverschaffing over
kredietrisicoblootstelling [abstract]
text block

Informatieverschaffing over
kredietrisicoblootstelling [text
block]

De informatieverschaffing over de kredietrisicoblootstel informatieverschaffing: IFRS
ling. De kredietrisicoblootstelling is het kredietrisico in 7 35M
herent aan de financiële activa en leningtoezeggingen
van een entiteit.

Informatieverschaffing over
kredietrisicoblootstelling [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over
kredietrisicoblootstelling [table]

Schema met informatie over de kredietrisicoblootstelling. informatieverschaffing: IFRS
7 35M

text block

Informatieverschaffing over het
kredietrisico van
verzekeringscontracten [text
block]

De informatieverschaffing over het kredietrisico van ver informatieverschaffing: IFRS
zekeringscontracten. [Zie: kredietrisico [member]; types 4 39 d — vervaldatum
1.1.2021
verzekeringscontracten [member]]

L 429/227

Informatieverschaffing over
aanhoudende betrokkenheid bij
verwijderde financiële activa [text
block]
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DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsExplanatory

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
schuldbewijzen [text block]

De informatieverschaffing over schuldbewijzen. [Zie: uit gebruikelijke werkwijze: IAS
gegeven schuldbewijzen; aangehouden schuldbewijzen]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsuran
ceContractsExplanatory

text block

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

De informatieverschaffing over uitgestelde acquisitiekosten gebruikelijke werkwijze: IAS
die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: uit 1 10 e
gestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekerings
contracten]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredInco
meExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
uitgestelde baten [text block]

De informatieverschaffing over uitgestelde baten. [Zie: uit gebruikelijke werkwijze: IAS
gestelde baten]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDeferredTaxesEx text block
planatory

De informatieverschaffing over uitgestelde belastingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
Informatieverschaffing over
uitgestelde belastingen [text block] [Zie: uitgestelde belastingverplichtingen; uitgestelde belas 1 10 e
tingvorderingen]

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansAbstract

Informatieverschaffing over
toegezegdpensioenregelingen
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansTable

ifrs-full

text block

De informatieverschaffing over toegezegdpensioenregelin informatieverschaffing: IAS
19 138
gen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

Informatieverschaffing over
toegezegdpensioenregelingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over
toegezegdpensioenregelingen
[table]

Schema met informatie over toegezegdpensioenregelin informatieverschaffing: IAS
gen.
19 138

DisclosureOfDepositsFrom
BanksExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over deposito’s van banken. gebruikelijke werkwijze: IAS
deposito’s van banken [text block] [Zie: deposito’s van banken]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFrom
CustomersExplanatory

text block

De informatieverschaffing over deposito’s van klanten. gebruikelijke werkwijze: IAS
Informatieverschaffing over
1 10 e
deposito’s van klanten [text block] [Zie: deposito’s van klanten]

ifrs-full

DisclosureOfDepreciationAn
dAmortisationExpenseExpla
natory

text block

Informatieverschaffing over
afschrijvingskosten [text block]

De informatieverschaffing over afschrijvingskosten. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
afschrijvingskosten]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDerivativeFinan
cialInstrumentsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
afgeleide financiële instrumenten
[text block]

De informatieverschaffing over afgeleide financiële instru gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
menten. [Zie: derivaten [member]]

18.12.2020

Informatieverschaffing over
toegezegdpensioenregelingen [text
block]
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DisclosureOfDebtSecuritiesEx text block
planatory

NL

ifrs-full

L 429/228

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
biologische activa [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsAbstract

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
leningen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma text block
tionAboutBorrowingsExplana
tory

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
leningen [text block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over leningen. gebruikelijke werkwijze: IFRS
[Zie: leningen]
7 7

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsLineI
tems

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
leningen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsTable

table

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
leningen [table]

Schema met informatie over gegevens over leningen.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBusinessCombinati
onsExplanatory

text block

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
bedrijfscombinaties [text block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over bedrijfscom informatieverschaffing: IFRS
3 Informatieverschaffing
binaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
toepassing van alinea’s 59
en 61

text block

table

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
biologische activa [text block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over biologische voorbeeld: IAS 41 43
activa. [Zie: biologische activa]

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
biologische activa [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
biologische activa [table]

Schema met informatie over gegevens over biologische voorbeeld: IAS 41 43
activa.
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DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsAb
stract

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 7

L 429/229

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrations
OfRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrations
OfRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrations
OfRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39Ea
OfIFRS4Abstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39Ea
OfIFRS4Explanatory

Referenties

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
risicoconcentraties die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [abstract]
text block

table

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
risicoconcentraties die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [text block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over risicocon informatieverschaffing: IFRS
centraties die voortvloeien uit binnen het toepassings 17 127 — ingangsdatum
gebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
risicoconcentraties die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
risicoconcentraties die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [table]

Schema met informatie over risicoconcentraties die voort informatieverschaffing: IFRS
vloeien uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 val 17 127 — ingangsdatum
lende contracten.
1.1.2021

Gedetailleerde
informatieverschaffing over in
alinea 39E(a) van IFRS 4
beschreven financiële activa
[abstract]
text block

Gedetailleerde
informatieverschaffing over in
alinea 39E(a) van IFRS 4
beschreven financiële activa [text
block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over de in alinea informatieverschaffing: IFRS
39E(a) van IFRS 4 beschreven financiële activa. [Zie: fi 4 39G a — vervaldatum
nanciële activa beschreven in alinea 39E(a) van IFRS 4, 1.1.2021
reële waarde]

18.12.2020

ifrs-full

Documentatielabel
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DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrations
OfRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/230

Prefix

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForAssociatesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForAssociatesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForJointVenturesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForJointVenturesEx
planatory

Referenties

Gedetailleerde
informatieverschaffing over in
alinea 39E(a) van IFRS 4
beschreven financiële activa voor
geassocieerde deelnemingen
[abstract]
text block

table

Gedetailleerde
informatieverschaffing over in
alinea 39E(a) van IFRS 4
beschreven financiële activa voor
geassocieerde deelnemingen [text
block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over de in alinea informatieverschaffing: IFRS
39E(a) van IFRS 4 beschreven financiële activa voor ge 4 39J — vervaldatum
associeerde deelnemingen. [Zie: financiële activa beschre 1.1.2021
ven in alinea 39E(a) van IFRS 4, reële waarde]

Gedetailleerde
informatieverschaffing over in
alinea 39E(a) van IFRS 4
beschreven financiële activa voor
geassocieerde deelnemingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Gedetailleerde
Schema met informatie over de in alinea 39E(a) van IFRS informatieverschaffing: IFRS
informatieverschaffing over in
4 beschreven financiële activa voor geassocieerde deel 4 39J — vervaldatum
alinea 39E(a) van IFRS 4
nemingen.
1.1.2021
beschreven financiële activa voor
geassocieerde deelnemingen [table]
Gedetailleerde
informatieverschaffing over in
alinea 39E(a) van IFRS 4
beschreven financiële activa voor
joint ventures [abstract]

text block

Gedetailleerde
informatieverschaffing over in
alinea 39E(a) van IFRS 4
beschreven financiële activa voor
joint ventures [text block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over de in alinea informatieverschaffing: IFRS
39E(a) van IFRS 4 beschreven financiële activa voor joint 4 39J — vervaldatum
ventures. [Zie: financiële activa beschreven in alinea 1.1.2021
39E(a) van IFRS 4, reële waarde]
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OfIFRS4ForAssociatesAbstract
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Prefix
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Label
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Referenties

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForJointVenturesTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39Ea
OfIFRS4LineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39Ea
OfIFRS4Table

table

Schema met informatie over de in alinea 39E(a) van IFRS informatieverschaffing: IFRS
Gedetailleerde
informatieverschaffing over in
4 beschreven financiële activa.
4 39G a — vervaldatum
alinea 39E(a) van IFRS 4
1.1.2021
beschreven financiële activa [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
financiële instrumenten [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsExpla
natory

table

Gedetailleerde
informatieverschaffing over in
alinea 39E(a) van IFRS 4
beschreven financiële activa voor
joint ventures [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Gedetailleerde
informatieverschaffing over in
alinea 39E(a) van IFRS 4
beschreven financiële activa voor
joint ventures [table]

Schema met informatie over de in alinea 39E(a) van IFRS informatieverschaffing: IFRS
4 39J — vervaldatum
4 beschreven financiële activa voor joint ventures.
1.1.2021

Gedetailleerde
informatieverschaffing over in
alinea 39E(a) van IFRS 4
beschreven financiële activa [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.
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DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForJointVenturesLi
neItems

NL

ifrs-full

L 429/232

Prefix

De gedetailleerde informatieverschaffing over financiële informatieverschaffing: IFRS
instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [mem 7 31, informatieverschaffing:
ber]]
IFRS 7 7,
informatieverschaffing: IFRS
7 35K

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
afgedekte posten [abstract]
Gedetailleerde
informatieverschaffing over
afgedekte posten [text block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over afgedekte informatieverschaffing: IFRS
7 24B
posten. [Zie: afgedekte posten [member]]

18.12.2020

text block

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsTable

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
afgedekte posten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
afgedekte posten [table]

Schema met informatie over gegevens over afgedekte pos informatieverschaffing: IFRS
ten.
7 24B

text block

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
afdekkingen [text block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over afdekkingen. informatieverschaffing: IFRS
7 22 — vervaldatum
1.1.2021

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
afdekkingsinstrumenten [abstract]
text block

De gedetailleerde informatieverschaffing over afdekkings informatieverschaffing: IFRS
instrumenten. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]
7 24A

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
afdekkingsinstrumenten [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
afdekkingsinstrumenten [table]

Schema met informatie over gegevens over afdekkings informatieverschaffing: IFRS
instrumenten.
7 24A

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutIntangibleAssetsEx
planatory

text block

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
immateriële activa [text block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over immateriële informatieverschaffing: IAS
activa. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]
38 118

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutInvestmentProper
tyExplanatory

text block

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
vastgoedbeleggingen [text block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over vastgoedbe informatieverschaffing: IAS
40 32 A
leggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

text block

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
materiële vaste activa [text block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over materiële informatieverschaffing: IAS
16 73
vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutServiceConcessio
nArrangementsExplanatory

text block

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten [text
block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over dienstver informatieverschaffing: SIC
lening uit hoofde van concessieovereenkomsten. [Zie: 29 6
dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten
[member]]
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block]
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ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO text block
fRevenueFromContracts
WithCustomersExplanatory

Informatieverschaffing over de
opsplitsing van opbrengsten uit
hoofde van contracten met
klanten [text block]

De informatieverschaffing over de opsplitsing van op informatieverschaffing: IFRS
brengsten uit hoofde van contracten met klanten. [Zie: 15 114
opbrengsten uit hoofde van contracten met klanten]

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContracts
WithCustomersLineItems

Informatieverschaffing over de
opsplitsing van opbrengsten uit
hoofde van contracten met
klanten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO table
fRevenueFromContracts
WithCustomersTable

Informatieverschaffing over de
opsplitsing van opbrengsten uit
hoofde van contracten met
klanten [table]

Schema met informatie over de opsplitsing van opbreng informatieverschaffing: IFRS
sten uit hoofde van contracten met klanten.
15 114

ifrs-full

DisclosureOfDiscontinued
OperationsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over beëindigde bedrijfsactivitei gebruikelijke werkwijze: IAS
beëindigde bedrijfsactiviteiten [text ten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]
1 10 e
block]

ifrs-full

DisclosureOfDividendsExpla
natory

text block

Informatieverschaffing over
dividenden [text block]

De informatieverschaffing over dividenden. Dividenden gebruikelijke werkwijze: IAS
zijn uitkeringen van winsten aan eigenaars naar rato 1 10 e
van hun participaties in een specifieke vermogensklasse.

ifrs-full

DisclosureOfEarningsPerSha
reExplanatory

text block

Informatieverschaffing over winst
per aandeel [text block]

De volledige informatieverschaffing over winst per aan informatieverschaffing: IAS
deel.
33 Informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChange text block
OfInvestmentEntityStatusOn
FinancialStatementsExplanato
ry

Informatieverschaffing over de
gevolgen van de wijziging in de
status van de beleggingsentiteit
voor de jaarrekening [text block]

De informatieverschaffing over de gevolgen van de wijzi informatieverschaffing: IFRS
ging in de status van de beleggingsentiteit voor de jaar 12 9B
rekening. [Zie: informatieverschaffing over beleggingsenti
teiten [text block]]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChanges text block
InForeignExchangeRatesExpla
natory

Informatieverschaffing over de
De volledige informatieverschaffing over de gevolgen van informatieverschaffing: IAS
gevolgen van
wisselkoerswijzigingen.
21 Informatieverschaffing
wisselkoerswijzigingen [text block]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsuran
ceContractsInitiallyRecogni
sedAbstract

Informatieverschaffing over het
effect van voor het eerst
opgenomen
verzekeringscontracten [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsuran
ceContractsInitiallyRecogni
sedExplanatory

text block

Informatieverschaffing over het
effect van voor het eerst
opgenomen
verzekeringscontracten [text
block]

De informatieverschaffing over het effect van tijdens de informatieverschaffing: IFRS
verslagperiode voor het eerst opgenomen verzekerings 17 107 — ingangsdatum
1.1.2021
contracten. [Zie: verzekeringscontracten [member]]

18.12.2020

Informatieverschaffing over de
opsplitsing van opbrengsten uit
hoofde van contracten met
klanten [abstract]
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DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContracts
WithCustomersAbstract

NL

ifrs-full

L 429/234

Prefix

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfEffectOfInsuran
ceContractsInitiallyRecogni
sedTable

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlay
ApproachReclassificationOn
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlay
ApproachReclassificationOn
ProfitOrLossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlay
ApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForAssociatesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlay
ApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForAssociatesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlay
ApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForAssociatesLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlay
ApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForAssociatesTa
ble

table

text block

text block

table

Informatieverschaffing over het
effect van voor het eerst
opgenomen
verzekeringscontracten [table]
Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
[abstract]
Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
[text block]
Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
voor geassocieerde deelnemingen
[abstract]
Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
voor geassocieerde deelnemingen
[text block]
Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
voor geassocieerde deelnemingen
[line items]
Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
voor geassocieerde deelnemingen
[table]

Referenties

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.
Schema met informatie over het effect van tijdens de ver informatieverschaffing: IFRS
slagperiode voor het eerst opgenomen verzekeringscon 17 107 — ingangsdatum
tracten.
1.1.2021

De informatieverschaffing over de gevolgen van de over informatieverschaffing: IFRS
4 39L e — ingangsdatum bij
lappingsbenaderingsherclassificatie voor winst of verlies.
eerste toepassing van IFRS 9

De informatieverschaffing over de gevolgen van de over informatieverschaffing: IFRS
lappingsbenaderingsherclassificatie voor winst of verlies 4 39M — ingangsdatum bij
voor geassocieerde deelnemingen.
eerste toepassing van IFRS 9

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.
Schema met informatie over de gevolgen van de overlap informatieverschaffing: IFRS
pingsbenaderingsherclassificatie voor winst of verlies voor 4 39M — ingangsdatum bij
geassocieerde deelnemingen.
eerste toepassing van IFRS 9
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Informatieverschaffing over het
effect van voor het eerst
opgenomen
verzekeringscontracten [table]
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DisclosureOfEffectOfOverlay
ApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForJointVentures
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlay
ApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForJointVenture
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlay
ApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForJointVentures
Table

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlay
ApproachReclassificationOn
ProfitOrLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlay
ApproachReclassificationOn
ProfitOrLossTable

Referenties

Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
voor joint ventures [abstract]

text block

table

table

Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
voor joint ventures [text block]

De informatieverschaffing over de gevolgen van de over informatieverschaffing: IFRS
lappingsbenaderingsherclassificatie voor winst of verlies 4 39M — ingangsdatum bij
voor joint ventures.
eerste toepassing van IFRS 9

Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
voor joint ventures [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
voor joint ventures [table]

Schema met informatie over de gevolgen van de overlap informatieverschaffing: IFRS
pingsbenaderingsherclassificatie voor winst of verlies voor 4 39M — ingangsdatum bij
joint ventures.
eerste toepassing van IFRS 9

Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
[line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over de
gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie voor winst of verlies
[table]

Schema met informatie over de gevolgen van de overlap informatieverschaffing: IFRS
4 39L e — ingangsdatum bij
pingsbenaderingsherclassificatie voor winst of verlies.
eerste toepassing van IFRS 9

18.12.2020
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De informatieverschaffing over een schema dat toont wat informatieverschaffing: IFRS
de gevolgen zijn van eventuele wijzigingen in het eigen 12 18
domsbelang van de moedermaatschappij in een dochter
onderneming die niet leiden tot een verlies van zeggen
schap over het eigen vermogen dat is toe te rekenen aan
eigenaars van de moedermaatschappij.

ifrs-full

DisclosureOfEmployeeBene
fitsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
personeelsbeloningen [text block]

De volledige informatieverschaffing over personeelsbelo informatieverschaffing: IAS
ningen.
19 Toepassingsgebied

ifrs-full

DisclosureOfEntitysReporta
bleSegmentsExplanatory

text block

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

De volledige informatieverschaffing over operationele seg informatieverschaffing: IFRS
8 Informatieverschaffing
menten.

ifrs-full

DisclosureOfEventsAfterRe
portingPeriodExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
gebeurtenissen na de
verslagperiode [text block]

De volledige informatieverschaffing over gebeurtenissen informatieverschaffing: IAS
na de verslagperiode.
10 Informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfEvidenceSuppor text
tingRecognitionOfDeferred
TaxAssetsDependentOnFutu
reTaxableProfitsAndEntityHas
SufferedALossInCurrentOrPre
cedingPeriodExplanatory

Beschrijving van aanwijzingen die
de opname ondersteunen 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 belastbare
tijdelijke verschillen en de entiteit
een verlies heeft geleden in de
jurisdictie waarop de uitgestelde
belastingvordering betrekking
heeft

De beschrijving van de aard van de aanwijzingen die de informatieverschaffing: IAS
opname van een uitgestelde belastingvordering ondersteu 12 82
nen wanneer: a) het gebruik van de uitgestelde belasting
vordering afhankelijk is van toekomstige belastbare win
sten 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 betrekking heeft. [Zie: tijde
lijke verschillen [member]; uitgestelde belastingvordering
wanneer het gebruik afhankelijk is van toekomstige be
lastbare winsten die groter zijn dan de winsten die voort
vloeien uit de afwikkeling van belastbare tijdelijke ver
schillen en de entiteit een verlies heeft geleden in de
jurisdictie waarop de uitgestelde belastingvordering be
trekking heeft]

ifrs-full

DisclosureOfExpensesByNatu
reExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExpensesExplana text block
tory

text block

Informatieverschaffing over kosten De informatieverschaffing over kosten per soort. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
kosten, per type]
1 10 e
per soort [text block]
Informatieverschaffing over lasten
[text block]

De informatieverschaffing over lasten.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
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Informatieverschaffing over de
gevolgen van wijzigingen in het
eigendomsbelang van de
moedermaatschappij in een
dochteronderneming die niet
leiden tot een verlies van
zeggenschap over het eigen
vermogen dat is toe te rekenen
aan eigenaars van de
moedermaatschappij [text block]
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Explanatory
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Informatieverschaffing over
exploratie- en evaluatieactiva [text
block]

De gedetailleerde informatieverschaffing over exploratie- informatieverschaffing: IFRS
en evaluatieactiva.
6 Informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfExtentOfRiskEx
posureEntityManagesForHed
gingRelationshipsDirectlyAf
fectedByInterestRateBench
markReformExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
omvang van door de entiteit
beheerd risico in verband met
afdekkingsrelaties waarop de
rentebenchmarkhervorming
rechtstreeks van invloed is [text
block]

De informatieverschaffing over de omvang van het door informatieverschaffing: IFRS
de entiteit beheerde risico in verband met afdekkingsrela 7 24H b
ties waarop de rentebenchmarkhervorming rechtstreeks
van invloed is.

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresAbstract

Informatieverschaffing over
externe kredietbeoordelingen
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx text block
posuresExplanatory

Informatieverschaffing over
externe kredietbeoordelingen [text
block]

De informatieverschaffing over externe kredietbeoordelin voorbeeld: IFRS 7 IG24 —
vervaldatum 1.1.2021,
gen. [Zie: externe kredietbeoordelingen [member]]
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresLineItems

Informatieverschaffing over
externe kredietbeoordelingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx table
posuresTable

Informatieverschaffing over
externe kredietbeoordelingen
[table]

Schema met informatie over externe kredietbeoordelingen. voorbeeld: IFRS 7 IG24 —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfFactAndExplana
tionWhyDisclosureOfInfor
mationForEachBusinessCom
binationIsImpracticable

text

Verklaring van het feit en
verklaring van de reden waarom
informatieverschaffing over
opbrengsten en winst of verlies
niet praktisch haalbaar is

De verklaring van het feit en de reden waarom de infor informatieverschaffing: IFRS
matieverschaffing over opbrengsten en winst (verlies) van 3 B64 q
de overgenomen 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]; opbrengsten]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementExplanatory

text block

Informatieverschaffing over de
waardering tegen reële waarde
[text block]

De volledige informatieverschaffing over de waardering informatieverschaffing: IFRS
13 Informatieverschaffing
tegen reële waarde.

18.12.2020

text block
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DisclosureOfExplorationAn
dEvaluationAssetsExplanatory

NL

ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfEquityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfEquityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfLiabilitiesExplanato
ry

Referenties

Informatieverschaffing over de
waardering tegen reële waarde van
activa [abstract]
text block

Informatieverschaffing over de
De informatieverschaffing over de waardering tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waardering tegen reële waarde van waarde van activa.
13 93
activa [text block]
Informatieverschaffing over de
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
waardering tegen reële waarde van opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
activa [line items]
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over de
Schema met informatie over de waardering tegen reële informatieverschaffing: IFRS
13 93
waardering tegen reële waarde van waarde van activa.
activa [table]
Informatieverschaffing over de
waardering tegen reële waarde van
eigen vermogen [abstract]

text block

Informatieverschaffing over de
De informatieverschaffing over de waardering tegen reële informatieverschaffing: IFRS
13 93
waardering tegen reële waarde van waarde van eigen vermogen.
eigen vermogen [text block]
Informatieverschaffing over de
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
waardering tegen reële waarde van opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
eigen vermogen [line items]
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over de
Schema met informatie over de waardering tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waardering tegen reële waarde van waarde van eigen vermogen.
13 93
eigen vermogen [table]
Informatieverschaffing over de
waardering tegen reële waarde van
verplichtingen [abstract]

text block

Informatieverschaffing over de
De informatieverschaffing over de waardering tegen reële informatieverschaffing: IFRS
13 93
waardering tegen reële waarde van waarde van verplichtingen.
verplichtingen [text block]
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Prefix
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ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfEachIn
vestmentInEquityInstrumentsDe
signatedAsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeExplanatory

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over de
waardering tegen reële waarde van
verplichtingen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opge
nomen. Deze concepten worden gebruikt voor de verschaffing
van te rapporteren informatie die verband houdt met domein
leden die zijn gedefinieerd in één of meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over de
waardering tegen reële waarde van
verplichtingen [table]

Schema met informatie over de waardering tegen reële waarde
van verplichtingen.

informatieverschaffing:
IFRS 13 93

text block

Informatieverschaffing over de reële
waarde van beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die zijn
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat [text
block]

De informatieverschaffing over de reële waarde van beleggingen
in eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn aange
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat. [Zie: beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die zijn
aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het to
taalresultaat]

informatieverschaffing:
IFRS 7 11A c

DisclosureOfFairValueOfFinancia text block
lAssetsAndFinancialLiabilitiesAnd
ReclassificationExplanatory

Informatieverschaffing over mogelijke
verschillen tussen de boekwaarde en
reële waarde van contracten
beschreven in IFRS 7.29 b en IFRS
7.29 c [text block]

De informatieverschaffing over de omvang van mogelijke ver
schillen tussen de boekwaarde en reële waarde van: a) beleggin
gen in eigenvermogensinstrumenten zonder een op een actieve
markt genoteerde marktprijs (of derivaten gekoppeld aan derge
lijke eigenvermogensinstrumenten) die worden gewaardeerd tegen
kostprijs omdat hun reële waarde niet op betrouwbare wijze kan
worden bepaald; en b) contracten die een discretionairewinst
delingselement bevatten, indien de reële waarde van dat element
niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald.

informatieverschaffing: IFRS
7 30 — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinancia
lInstrumentsExplanatory

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

De informatieverschaffing over de reële waarde van financiële
instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]; ge
waardeerd tegen reële waarde [member]]

gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeAbstract

Informatieverschaffing over de reële
waarde van beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die zijn
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeLineItems

Informatieverschaffing over de reële
waarde van beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die zijn
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat [line
items]

text block
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mentOfLiabilitiesLineItems
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Prefix

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opge
nomen. Deze concepten worden gebruikt voor de verschaffing
van te rapporteren informatie die verband houdt met domein
leden die zijn gedefinieerd in één of meer assen van de tabel.

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostTable

Informatieverschaffing over de
reële waarde van beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat [table]

Referenties

Schema met informatie over de reële waarde van beleg informatieverschaffing: IFRS
gingen in eigenvermogensinstrumenten die zijn aange 7 11A c
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat.

Informatieverschaffing over de
reële waarde van fondsbeleggingen
[abstract]
text block

Informatieverschaffing over de
De informatieverschaffing over de reële waarde van fonds informatieverschaffing: IAS
reële waarde van fondsbeleggingen beleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelin 19 142
[text block]
gen. [Zie: fondsbeleggingen [member]; toegezegdpensi
oenregelingen [member]]
Informatieverschaffing over de
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
reële waarde van fondsbeleggingen opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
[line items]
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over de
Schema met informatie over de reële waarde van fonds informatieverschaffing: IAS
reële waarde van fondsbeleggingen beleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelin 19 142
[table]
gen.
Informatieverschaffing over reële
waarden van posten die als
veronderstelde kostprijs worden
gehanteerd [abstract]

text block

table

Informatieverschaffing over reële
waarden van posten die als
veronderstelde kostprijs worden
gehanteerd [text block]

De informatieverschaffing over de reële waarden die als informatieverschaffing: IFRS
veronderstelde kostprijs worden gehanteerd in de IFRS- 1 30
openingsbalans voor posten van materiële vaste activa,
vastgoedbeleggingen of immateriële activa. [Zie: materiële
vaste activa; vastgoedbeleggingen; andere immateriële ac
tiva dan goodwill]

Informatieverschaffing over reële
waarden van posten die als
veronderstelde kostprijs worden
gehanteerd [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over reële
waarden van posten die als
veronderstelde kostprijs worden
gehanteerd [table]

Schema met informatie over de reële waarden van posten informatieverschaffing: IFRS
die als veronderstelde kostprijs worden gehanteerd in de 1 30
eerste IFRS-jaarrekening van de entiteit.
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DisclosureOfFeeAndCommis text block
sionIncomeExpenseExplanato
ry

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

De informatieverschaffing over honoraria- en provisieba gebruikelijke werkwijze: IAS
ten (-lasten). [Zie: Vergoedings- en provisiebaten (-lasten)] 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinanceCostEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over
financieringskosten [text block]

De informatieverschaffing over de financieringskosten. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: Financieringskosten]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinanceInco
meExpenseExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
financieringsbaten (kosten) [text
block]

De informatieverschaffing over de financieringsbaten gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
(kost). [Zie: Financieringsbaten (-kosten)]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceInco
meExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
financieringsbaten [text block]

De informatieverschaffing over de financieringsbaten. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
financieringsbaten]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
Abstract

Informatieverschaffing over
financiële activa [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
AffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensatio
nAbstract

Informatieverschaffing over
financiële activa beïnvloed door
wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
text block
AffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensatio
nExplanatory

Informatieverschaffing over
financiële activa beïnvloed door
wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie [text block]

De informatieverschaffing over de aanwijzing van finan informatieverschaffing: IFRS
ciële activa als gevolg van wijzigingen in IFRS 9 voor 9 7.2.34
kenmerken van vervroegde aflossing met negatieve com
pensatie.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
AffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensati
onLineItems

Informatieverschaffing over
financiële activa beïnvloed door
wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

NL

ifrs-full
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table

Label

Referenties

Schema met informatie over de aanwijzing van financiële informatieverschaffing: IFRS
activa als gevolg van wijzigingen in IFRS 9 voor kenmer 9 7.2.34
ken van vervroegde aflossing met negatieve compensatie.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
AffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensati
onTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Table

table

Schema met informatie over financiële activa op de datum informatieverschaffing: IFRS
Informatieverschaffing over
financiële activa op datum van de van de eerste toepassing van IFRS 9.
7 42I
eerste toepassing van IFRS 9
[table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
Explanatory

text block

Informatieverschaffing over
financiële activa [text block]

De informatieverschaffing over financiële activa. [Zie: fi informatieverschaffing: IFRS
nanciële activa]
7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
HeldForTradingExplanatory

text block

Informatieverschaffing over voor
handelsdoeleinden aangehouden
financiële activa [text block]

De informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden gebruikelijke werkwijze: IAS
aangehouden financiële activa. [Zie: financiële activa]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
LineItems

Informatieverschaffing over
financiële activa [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

NL

Informatieverschaffing over
financiële activa beïnvloed door
wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie [table]

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

Informatieverschaffing over
financiële activa op datum van de
eerste toepassing van IFRS 9
[abstract]
text block

Informatieverschaffing over
financiële activa op datum van de
eerste toepassing van IFRS 9 [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over financiële activa op de informatieverschaffing: IFRS
financiële activa op datum van de datum van de eerste toepassing van IFRS 9.
7 42I
eerste toepassing van IFRS 9 [text
block]

L 429/243

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfFinancialAssets
ThatAreEitherPastDueOrIm
pairedAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ThatAreEitherPastDueOrIm
pairedExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ThatAreEitherPastDueOrIm
pairedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ThatAreEitherPastDueOrIm
pairedTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesAb
stract

Informatieverschaffing over
financiële activa [table]

Schema met informatie over financiële activa.

Referenties

informatieverschaffing: IFRS
7 7

Informatieverschaffing over
financiële activa die vervallen zijn
of een waardevermindering
hebben ondergaan [abstract]
text block

table

Informatieverschaffing over
financiële activa die vervallen zijn
of een waardevermindering
hebben ondergaan [text block]

De informatieverschaffing over financiële activa die ver informatieverschaffing: IFRS
vallen zijn of een waardevermindering hebben ondergaan. 7 37 — vervaldatum
[Zie: financiële activa]
1.1.2021

Informatieverschaffing over
financiële activa die vervallen zijn
of een waardevermindering
hebben ondergaan [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
financiële activa die vervallen zijn
of een waardevermindering
hebben ondergaan [table]

Schema met informatie over financiële activa die vervallen informatieverschaffing: IFRS
zijn of een waardevermindering hebben ondergaan.
7 37 — vervaldatum
1.1.2021

Informatieverschaffing over
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast [abstract]
text block

Informatieverschaffing over
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast [text block]
Informatieverschaffing over
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast voor geassocieerde
deelnemingen [abstract]

De informatieverschaffing over financiële activa waarop de informatieverschaffing: IFRS
overlappingsbenadering is toegepast.
4 39L b — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9
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DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesLi
neItems

table

Referenties

Informatieverschaffing over
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast voor geassocieerde
deelnemingen [text block]

De informatieverschaffing over financiële activa waarop de informatieverschaffing: IFRS
overlappingsbenadering is toegepast voor geassocieerde 4 39M — ingangsdatum bij
deelnemingen.
eerste toepassing van IFRS 9

Informatieverschaffing over
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast voor geassocieerde
deelnemingen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast voor geassocieerde
deelnemingen [table]

Schema met informatie over de financiële activa waarop informatieverschaffing: IFRS
de overlappingsbenadering is toegepast voor geassocieerde 4 39M — ingangsdatum bij
deelnemingen.
eerste toepassing van IFRS 9

Informatieverschaffing over
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast voor joint ventures
[abstract]

text block

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over financiële activa waarop de informatieverschaffing: IFRS
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is toegepast voor joint ventures. 4 39M — ingangsdatum bij
overlappingsbenadering is
eerste toepassing van IFRS 9
toegepast voor joint ventures [text
block]

Informatieverschaffing over
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
financiële activa waarop de
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
overlappingsbenadering is
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
toegepast voor joint ventures [line houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
items]
meer assen van de tabel.
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natory
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DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
TransferredDuringPeri
odWhichDoNotQualifyForDe
recognitionAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
TransferredDuringPeri
odWhichDoNotQualifyForDe
recognitionExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
TransferredDuringPeri
odWhichDoNotQualifyForDe
recognitionLineItems

table

Referenties

Informatieverschaffing over
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast voor joint ventures
[table]

Schema met informatie over de financiële activa waarop informatieverschaffing: IFRS
de overlappingsbenadering is toegepast voor joint ventu 4 39M — ingangsdatum bij
res.
eerste toepassing van IFRS 9

Informatieverschaffing over
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast [table]

Schema met informatie over de financiële activa waarop informatieverschaffing: IFRS
4 39L b — ingangsdatum bij
de overlappingsbenadering is toegepast.
eerste toepassing van IFRS 9

Informatieverschaffing over
overgedragen financiële activa die
niet geheel zijn verwijderd
[abstract]

text block

Informatieverschaffing over
overgedragen financiële activa die
niet geheel zijn verwijderd [text
block]

De informatieverschaffing over overgedragen financiële informatieverschaffing: IFRS
activa die niet geheel zijn verwijderd. [Zie: overgedragen 7 42D
financiële activa die niet geheel zijn verwijderd [member]]

Informatieverschaffing over
overgedragen financiële activa die
niet geheel zijn verwijderd [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

18.12.2020

ifrs-full

table

Documentatielabel

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesTa
ble

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/246

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

table

Label

DisclosureOfFinancialAssets
TransferredDuringPeri
odWhichDoNotQualifyForDe
recognitionTable

Informatieverschaffing over
overgedragen financiële activa die
niet geheel zijn verwijderd [table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsAbstract

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
financiële instrumenten [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
text block
mentsAtFairValueThroughPro
fitOrLossExplanatory

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

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRate
Abstract

Informatieverschaffing over
financiële instrumenten per
rentetype [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRa
teExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRate
Table

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsDesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossExplana
tory

Referenties

Schema met informatie over overgedragen financiële ac informatieverschaffing: IFRS
7 42D
tiva die niet geheel zijn verwijderd.

NL

ifrs-full

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

De informatieverschaffing over financiële instrumenten gebruikelijke werkwijze: IFRS
per rentetype. [Zie: financiële instrumenten, klasse [mem 7 39
ber]]

Informatieverschaffing over
financiële instrumenten per
rentetype [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over
financiële instrumenten per
rentetype [table]

Schema met informatie over financiële instrumenten, per gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 39
rentetype.

text block

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

De informatieverschaffing over financiële instrumenten gebruikelijke werkwijze: IAS
aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met ver 1 10 e
werking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; financiële in
strumenten, klasse [member]]

L 429/247

Informatieverschaffing over
financiële instrumenten per
rentetype [text bock]

Publicatieblad van de Europese Unie

text block

De informatieverschaffing over financiële instrumenten gebruikelijke werkwijze: IAS
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar 1 10 e
deveranderingen in winst of verlies. [Zie: gewaardeerd
tegen reële waarde [member]; financiële instrumenten,
klasse [member]]

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfFinancialInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

text block

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfFinancialInstru
text block
mentsHeldForTradingExplana
tory

Informatieverschaffing over voor
handelsdoeleinden aangehouden
financiële instrumenten [text
block]

De informatieverschaffing over financiële instrumenten gebruikelijke werkwijze: IAS
die zijn geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aange 1 10 e
houden. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsLineItems

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
financiële instrumenten [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsTable

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
financiële instrumenten [table]

Schema met informatie over gegevens over financiële in informatieverschaffing: IFRS
7 31, informatieverschaffing:
strumenten.
IFRS 7 7,
informatieverschaffing: IFRS
7 35K

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAbstract

Informatieverschaffing over
financiële verplichtingen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensatio
nAbstract

Informatieverschaffing over
financiële verplichtingen beïnvloed
door wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
text block
tiesAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensatio
nExplanatory

Informatieverschaffing over
financiële verplichtingen beïnvloed
door wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie [text block]

De informatieverschaffing over de aanwijzing van finan informatieverschaffing: IFRS
ciële verplichtingen als gevolg van wijzigingen in IFRS 9 9 7.2.34
voor kenmerken van vervroegde aflossing met negatieve
compensatie.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensati
onLineItems

Informatieverschaffing over
financiële verplichtingen beïnvloed
door wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

18.12.2020

De volledige informatieverschaffing over financiële instru informatieverschaffing: IFRS
menten.
7 Toepassingsgebied

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over
financiële instrumenten [text
block]

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/248

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

table

Label

Referenties

Schema met informatie over de aanwijzing van financiële informatieverschaffing: IFRS
verplichtingen als gevolg van wijzigingen in IFRS 9 voor 9 7.2.34
kenmerken van vervroegde aflossing met negatieve com
pensatie.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensati
onTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Table

table

Schema met informatie over financiële verplichtingen op informatieverschaffing: IFRS
Informatieverschaffing over
financiële verplichtingen op datum de datum van de eerste toepassing van IFRS 9.
7 42I
van de eerste toepassing van IFRS
9 [table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
financiële verplichtingen [text
block]

De informatieverschaffing over financiële verplichtingen. informatieverschaffing: IFRS
[Zie: financiële verplichtingen]
7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesHeldForTrading
Explanatory

text block

Informatieverschaffing over voor
handelsdoeleinden aangehouden
financiële verplichtingen [text
block]

De informatieverschaffing over financiële verplichtingen gebruikelijke werkwijze: IAS
die zijn geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aange 1 10 e
houden. [Zie: financiële verplichtingen]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesLineItems

Informatieverschaffing over
financiële verplichtingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesTable

Informatieverschaffing over
financiële verplichtingen [table]

Schema met informatie over financiële verplichtingen.

NL

Informatieverschaffing over
financiële verplichtingen beïnvloed
door wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie [table]

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

Informatieverschaffing over
financiële verplichtingen op datum
van de eerste toepassing van IFRS
9 [abstract]
text block

Informatieverschaffing over
financiële verplichtingen op datum
van de eerste toepassing van IFRS
9 [line items]

informatieverschaffing: IFRS
7 7

L 429/249

table

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over financiële verplichtingen informatieverschaffing: IFRS
7 42I
financiële verplichtingen op datum op de datum van de eerste toepassing van IFRS 9.
van de eerste toepassing van IFRS
9 [text block]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

text block

De informatieverschaffing over de praktijken en het beleid gebruikelijke werkwijze: IAS
Informatieverschaffing over
financieel risicobeheer [text block] van de entiteit voor financieel risicobeheer.
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFirstTimeAdopti
onExplanatory

text block

informatieverschaffing over eerste
toepassing [text block]

De volledige informatieverschaffing over de eerste toepas informatieverschaffing: IFRS
sing van de internationale standaarden voor financiële 1 Presentatie en
verslaglegging door de entiteit.
informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfFormsOfFundin
gOfStructuredEntityAndTheir
WeightedaverageLifeExplana
tory

text block

Informatieverschaffing over
financieringsvormen van een
gestructureerde entiteit en de
gewogen gemiddelde looptijd
ervan [text block]

De informatieverschaffing over de financieringsvormen voorbeeld: IFRS 12 B26 g
(bijvoorbeeld commercial paper of medium-term notes)
van de gestructureerde entiteiten en de gemiddelde loop
tijd ervan.

ifrs-full

DisclosureOfGeneralAndAd
ministrativeExpense
Explanatory

text block

Informatieverschaffing over
algemene en beheerskosten [text
block]

De informatieverschaffing over algemene en beheerskos gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
ten. [Zie: beheerskosten]

ifrs-full

DisclosureOfGeneralHedgeAc text block
countingExplanatory

Informatieverschaffing over
algemene hedge accounting [text
block]

De volledige informatieverschaffing over algemene hedge informatieverschaffing: IFRS
7 Hedge accounting
accounting.

ifrs-full

DisclosureOfGeneralInforma
tionAboutFinancialState
mentsExplanatory

Verschaffing van algemene
informatie over de jaarrekening
[text block]

De volledige informatieverschaffing over algemene infor informatieverschaffing: IAS
matie over de jaarrekening.
1 51

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalA
reasAbstract

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalA
reasExplanatory

ifrs-full

text block

Informatieverschaffing over
geografische gebieden [abstract]
text block

De informatieverschaffing over geografische informatie.

DisclosureOfGeographicalAre
asLineItems

Informatieverschaffing over
geografische gebieden [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAre table
asTable

Informatieverschaffing over
geografische gebieden [table]

Schema met informatie over geografische gebieden.

ifrs-full

DisclosureOfGoingConcern
Explanatory

text block

informatieverschaffing: IFRS
8 33

informatieverschaffing: IFRS
8 33

De informatieverschaffing over het vermogen van de en gebruikelijke werkwijze: IAS
Informatieverschaffing over de
1 10 e
veronderstelling dat de continuïteit titeit om de continuïteit te waarborgen.
van de entiteit is gewaarborgd
[text block]

18.12.2020

Informatieverschaffing over
geografische gebieden [text block]

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfFinancialRiskMa
nagementExplanatory

NL

ifrs-full

L 429/250

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
goodwill [text block]

De informatieverschaffing over goodwill. [Zie: goodwill] gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillNotAl
locatedToCashgeneratingUnit
Explanatory

text

Verklaring van goodwill die niet
aan een kasstroomgenererende
eenheid is toegerekend

De verklaring van de redenen waarom een gedeelte van de informatieverschaffing: IAS
in een bedrijfscombinatie verworven goodwill niet aan 36 133
een kasstroomgenererende eenheid (groep eenheden) is
toegerekend. [Zie: goodwill; kasstroomgenererende een
heden [member]; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

DisclosureOfGovernment
GrantsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
overheidssubsidies [text block]

De volledige informatieverschaffing over overheidssubsi informatieverschaffing: IAS
dies.
20 Informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccoun
tingAbstract

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
afdekkingen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin text block
gExplanatory

Informatieverschaffing over hedge
accounting [text block]

De informatieverschaffing over hedge accounting.

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gLineItems

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
afdekkingen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccoun
tingTable

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
afdekkingen [table]

Schema met informatie over gegevens over afdekkingen. informatieverschaffing: IFRS
7 22 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfHowEntityAggre text block
gatedInterestsInSimilarEnti
tiesExplanatory

Informatie over hoe de entiteit
belangen in soortgelijke entiteiten
groepeerde [text block]

De informatie over hoe de entiteit belangen in soortgelijke informatieverschaffing: IFRS
12 B3
entiteiten groepeerde.

ifrs-full

DisclosureOfHyperinflationa
ryReportingExplanatory

Informatieverschaffing over
verslaggeving omtrent
hyperinflatie [text block]

De volledige informatieverschaffing over financiële ver informatieverschaffing: IAS
29 Informatieverschaffing
slaggeving in economieën met hyperinflatie

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairment
LossAbstract

table

text block

Informatieverschaffing over
bijzonderewaarde
verminderingsverlies en
terugneming van
bijzonderewaarde
verminderingsverlies [abstract]

informatieverschaffing: IFRS
7 22 — vervaldatum
1.1.2021

L 429/251

text block
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DisclosureOfGoodwillExpla
natory

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossTable

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedAbstract

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedTable

table

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentOfAssets
Explanatory

text block

ifrs-full

DisclosureOfIncomeTaxExplana
tory
DisclosureOfIndirectMeasuremen
tOfFairValueOfGoodsOrServices
ReceivedOtherEquityInstruments
GrantedDuringPeriodExplanatory

text block

ifrs-full

table

text block

De informatieverschaffing over bijzonderewaardeverminderings
verlies en de terugneming van bijzonderewaardeverminderings
verlies. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies; terugneming
van bijzonderewaardeverminderingsverlies]

informatieverschaffing:
IAS 36 126

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opge
nomen. Deze concepten worden gebruikt voor de verschaffing
van te rapporteren informatie die verband houdt met domein
leden die zijn gedefinieerd in één of meer assen van de tabel.
Schema met informatie over bijzonderewaardeverminderingsver
lies en de terugneming van bijzonderewaardeverminderingsver
lies.

informatieverschaffing:
IAS 36 126

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opge
nomen. Deze concepten worden gebruikt voor de verschaffing
van te rapporteren informatie die verband houdt met domein
leden die zijn gedefinieerd in één of meer assen van de tabel.

Schema met informatie over bijzonderewaardeverminderingsver
lies opgenomen of teruggenomen voor een kasstroomgenere
rende eenheid.

informatieverschaffing:
IAS 36 130 d ii

De volledige informatieverschaffing over de bijzondere waarde
vermindering van activa.

informatieverschaffing: IAS 36
Informatieverschaffing

De volledige informatieverschaffing over winstbelasting.

informatieverschaffing: IAS 12
Informatieverschaffing
informatieverschaffing:
IFRS 2 47 b

De informatieverschaffing over de indirecte, op basis van de reële
waarde van de toegekende eigenvermogensinstrumenten, waarde
ring van de reële waarde van de goederen of diensten ontvangen
als vergoeding voor de andere eigenvermogensinstrumenten
(d.w.z. andere eigenvermogensinstrumenten dan aandelenopties)
van de entiteit.

18.12.2020

ifrs-full

Informatieverschaffing over
bijzonderewaarde
verminderingsverlies en terugneming
van bijzonderewaarde
verminderingsverlies [text block]
Informatieverschaffing over
bijzonderewaarde
verminderingsverlies en terugneming
van bijzonderewaarde
verminderingsverlies [line items]
Informatieverschaffing over
bijzonderewaarde
verminderingsverlies en terugneming
van bijzonderewaarde
verminderingsverlies [table]
Informatieverschaffing over
opgenomen of teruggenomen
bijzonderewaarde
verminderingsverlies voor
kasstroomgenererende eenheid
[abstract]
Informatieverschaffing over
opgenomen of teruggenomen
bijzonderewaarde
verminderingsverlies voor
kasstroomgenererende eenheid [line
items]
Informatieverschaffing over
opgenomen of teruggenomen
bijzonderewaarde
verminderingsverlies voor
kasstroomgenererende eenheid [table]
Informatieverschaffing over de
bijzondere waardevermindering van
activa [text block]
Informatieverschaffing over
winstbelasting [text block]
Informatieverschaffing over de
indirecte waardering van de reële
waarde van ontvangen goederen of
diensten, andere tijdens de periode
toegekende
eigenvermogensinstrumenten [text
block]

Referenties
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DisclosureOfImpairmentLossAn
text block
dReversalOfImpairmentLossExpla
natory

Documentatielabel

NL

ifrs-full

Label

L 429/252

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

text block

Informatieverschaffing over de
indirecte waardering van de reële
waarde van ontvangen goederen
of diensten, tijdens de periode
gewijzigde op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten [text
block]

De informatieverschaffing over de indirecte, op basis van informatieverschaffing: IFRS
de reële waarde van de toegekende eigenvermogensinstru 2 47 c
menten, waardering van de reële waarde van de goederen
of diensten ontvangen als vergoeding voor eigenver
mogensinstrumenten van de entiteit in het kader van op
aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten van de en
titeit die waren gewijzigd.

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOr
ServicesReceivedShareOpti
onsGrantedDuringPeriodEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over de
indirecte waardering van de reële
waarde van ontvangen goederen
of diensten, tijdens de periode
toegekende aandelenopties [text
block]

De informatieverschaffing over de indirecte, op basis van informatieverschaffing: IFRS
de reële waarde van de toegekende eigenvermogensinstru 2 47 a
menten, waardering van de reële waarde van de goederen
of diensten ontvangen als vergoeding voor de aandelen
opties van de entiteit.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRate
RegulationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRate
RegulationExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRate
RegulationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRate
RegulationTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProduceAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProduceEx
planatory

Informatieverschaffing over aan
tariefregulering onderworpen
activiteiten [abstract]
text block

table

informatieverschaffing: IFRS
14 Toelichting bij aan
tariefregulering onderworpen
activiteiten

Informatieverschaffing over aan
tariefregulering onderworpen
activiteiten [text block]

De informatieverschaffing over aan tariefregulering onder
worpen activiteiten. 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 tariefregulering.

Informatieverschaffing over aan
tariefregulering onderworpen
activiteiten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over aan
tariefregulering onderworpen
activiteiten [table]

Schema met informatie over aan tariefregulering onder informatieverschaffing: IFRS
worpen activiteiten.
14 Toelichting bij aan
tariefregulering onderworpen
activiteiten

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOr
ServicesReceivedSharebased
PaymentArrangementsModi
fiedDuringPeriodExplanatory

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
agrarische producten [abstract]
Informatieverschaffing over
agrarische producten [text block]

De informatieverschaffing over agrarische producten. informatieverschaffing: IAS
Agrarische producten zijn de geoogste producten van de 41 46 b ii
biologische activa van de entiteit. [Zie: biologische activa]

L 429/253

text block

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Informatieverschaffing over
agrarische producten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
agrarische producten [table]

Schema met informatie over agrarische producten.

Referenties

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProduceLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProduceTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDeferral
AccountBalancesAbstract

Informatieverschaffing over
bedragen opgenomen met
betrekking tot uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
text block
boutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDeferral
AccountBalancesExplanatory

Informatieverschaffing over
bedragen opgenomen met
betrekking tot uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering [text block]

De informatieverschaffing over bedragen opgenomen met informatieverschaffing: IFRS
betrekking tot uitgestelde rekeningen in verband met 14 Toelichting bij
prijsregulering. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband opgenomen bedragen
met prijsregulering [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDeferral
AccountBalancesLineItems

Informatieverschaffing over
bedragen opgenomen met
betrekking tot uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
table
boutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDeferral
AccountBalancesTable

Informatieverschaffing over
bedragen opgenomen met
betrekking tot uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering [table]

Schema met informatie over bedragen opgenomen met informatieverschaffing: IFRS
betrekking tot uitgestelde rekeningen in verband met 14 Toelichting bij
prijsregulering.
opgenomen bedragen

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHedge
AccountingAbstract

Informatieverschaffing over
bedragen die van invloed waren
op het overzicht van het
totaalresultaat als gevolg van
hedge accounting [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHedge
AccountingExplanatory

table

De informatieverschaffing over bedragen die van invloed informatieverschaffing: IFRS
waren op het overzicht van het totaalresultaat als gevolg 7 24C
van hedge accounting.

18.12.2020

Informatieverschaffing over
bedragen die van invloed waren
op het overzicht van het
totaalresultaat als gevolg van
hedge accounting [text block]

informatieverschaffing: IAS
41 46 b ii
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text block

NL

ifrs-full

L 429/254

Prefix

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHedge
AccountingTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesigna
tedAsMeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLossAbstract

table

Referenties

Informatieverschaffing over
bedragen die van invloed waren
op het overzicht van het
totaalresultaat als gevolg van
hedge accounting [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
bedragen die van invloed waren
op het overzicht van het
totaalresultaat als gevolg van
hedge accounting [table]

Schema met informatie over bedragen die van invloed informatieverschaffing: IFRS
waren op het overzicht van het totaalresultaat als gevolg 7 24C
van hedge accounting.

Informatieverschaffing over
geconsolideerde gestructureerde
entiteiten [abstract]
text block

table

Informatieverschaffing over
geconsolideerde gestructureerde
entiteiten [text block]

De informatieverschaffing over geconsolideerde gestructu informatieverschaffing: IFRS
reerde entiteiten. [Zie: geconsolideerde gestructureerde en 12 Aard van de risico’s die
titeiten [member]]
verband houden met de
belangen van een entiteit in
geconsolideerde
gestructureerde entiteiten

Informatieverschaffing over
geconsolideerde gestructureerde
entiteiten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
geconsolideerde gestructureerde
entiteiten [table]

Schema met informatie over geconsolideerde gestructu informatieverschaffing: IFRS
reerde entiteiten.
12 Aard van de risico’s die
verband houden met de
belangen van een entiteit in
geconsolideerde
gestructureerde entiteiten

Informatieverschaffing over
kredietposities die zijn aangewezen
als gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [abstract]

L 429/255

ifrs-full

Documentatielabel
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DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHedge
AccountingLineItems

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

text block

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesigna
tedAsMeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLossExplana
tory

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over kredietposities die zijn informatieverschaffing: IFRS
kredietposities die zijn aangewezen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met ver 7 24G
als gewaardeerd tegen reële waarde werking van waardeveranderingen in winst of verlies.
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [text block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesigna
tedAsMeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLossLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesigna
tedAsMeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLossTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

Informatieverschaffing over
kredietrisico dat voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
text block
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

Informatieverschaffing over
kredietrisico dat voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten [text
block]

De informatieverschaffing over kredietrisico dat voort informatieverschaffing: IFRS
vloeit uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 val 17 131 — ingangsdatum
lende contracten.
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

Informatieverschaffing over
kredietrisico dat voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

table
DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Table

Informatieverschaffing over
kredietrisico dat voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten
[table]

Schema met informatie over kredietrisico dat voortvloeit informatieverschaffing: IFRS
uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende 17 131 — ingangsdatum
contracten.
1.1.2021

Informatieverschaffing over
kredietposities die zijn aangewezen
als gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
Schema met informatie over kredietposities die zijn aan informatieverschaffing: IFRS
kredietposities die zijn aangewezen gewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwer 7 24G
als gewaardeerd tegen reële waarde king van waardeveranderingen in winst of verlies.
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [table]
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table

NL

ifrs-full

L 429/256

Prefix

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
toegezegdpensioenregelingen
[abstract]

DisclosureOfInformationA
boutEmployeesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
werknemers [text block]

De informatieverschaffing over werknemers.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutEntitysHedgingRelations
hipsDirectlyAffectedByUncer
taintyArisingFromInterestRa
teBenchmarkReformExplana
tory

text block

Informatieverschaffing over
afdekkingsrelaties van entiteit
waarop uit
rentebenchmarkhervorming
voortvloeiende onzekerheid
rechtstreeks van invloed is [text
block]

De informatieverschaffing over de afdekkingsrelaties van informatieverschaffing: IFRS
de entiteit waarop de uit rentebenchmarkhervorming 7 24H
voortvloeiende onzekerheid rechtstreeks van invloed is.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutExpectedRecognitionOf
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutExpectedRecognitionOf
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutExpectedRecognitionOf
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutExpectedRecognitionOf
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLossTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutInterestsInStructuredEnti
tyExplanatory

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

Informatieverschaffing over
verwachte opname van
contractuele dienstenmarge in
winst of verlies [abstract]
text block

Informatieverschaffing over
verwachte opname van
contractuele dienstenmarge in
winst of verlies [text block]

De informatieverschaffing over de verwachte opname van informatieverschaffing: IFRS
de contractuele dienstenmarge in winst of verlies. [Zie: 17 109 — ingangsdatum
contractuele dienstenmarge [member]]
1.1.2021

Informatieverschaffing over
verwachte opname van
contractuele dienstenmarge in
winst of verlies [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over
verwachte opname van
contractuele dienstenmarge in
winst of verlies [table]

Schema met informatie over de verwachte opname van de informatieverschaffing: IFRS
contractuele dienstenmarge in winst of verlies.
17 109 — ingangsdatum
1.1.2021

text block

Informatieverschaffing over
belangen in een gestructureerde
entiteit [text block]

De kwalitatieve en kwantitatieve informatieverschaffing informatieverschaffing: IFRS
over de belangen van de entiteit in gestructureerde enti 12 26
teiten, met inbegrip 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.

L 429/257

ifrs-full
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DisclosureOfInformationA
boutDefinedBenefitPlansAb
stract

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
managers op sleutelposities [text
block]

De informatieverschaffing over managers op sleutelposi gebruikelijke werkwijze: IAS
ties. [Zie: managers op sleutelposities van entiteit of moe 1 10 e
dermaatschappij [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutLiquidityArrangements
GuaranteesOrOtherCommit
mentsWithThirdPartiesThat
MayAffectFairValueOrRiskOf
InterestsInStructuredEntities
Explanatory

text block

Informatieverschaffing over
liquiditeitsovereenkomsten,
garanties of andere verbintenissen
met derden die van invloed
kunnen zijn op de reële waarde of
het risico van belangen in
gestructureerde entiteiten [text
block]

De informatieverschaffing over liquiditeitsovereenkom voorbeeld: IFRS 12 B26 e
sten, garanties 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 [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutMaturityProfileOfDefi
nedBenefitObligationExplana
tory

text block

Informatieverschaffing over het
looptijdprofiel van een
brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten [text
block]

De informatieverschaffing over het looptijdprofiel van een informatieverschaffing: IAS
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen 19 147 c
rechten. Deze omvat de gewogen gemiddelde looptijd
van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pen
sioenrechten en kan andere informatie omvatten over de
spreiding van de momenten waarop vergoedingen worden
betaald, zoals een vervaldagenanalyse van de betalingen
van vergoedingen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante
waarde]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAllocating
TransactionPriceExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
methoden, inputs en
veronderstellingen die worden
gebruikt om de transactieprijs toe
te wijzen [text block]

De informatieverschaffing over de methoden, inputs en informatieverschaffing: IFRS
veronderstellingen die worden gebruikt om de transactie 15 126 c
prijs toe te wijzen in het kader van contracten met klan
ten.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAsses
singWhetherEstimateOfVaria
bleConsiderationIsConstrai
nedExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
methoden, inputs en
veronderstellingen die worden
gebruikt om te beoordelen of een
schatting van de variabele
vergoeding wordt beperkt [text
block]

De informatieverschaffing over de methoden, inputs en informatieverschaffing: IFRS
veronderstellingen die worden gebruikt om te beoordelen 15 126 b
of een schatting van de variabele wordt beperkt.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForDetermi
ningTransactionPriceExplana
tory

text block

Informatieverschaffing over
methoden, inputs en
veronderstellingen die worden
gebruikt om de transactieprijs te
bepalen [text block]

De informatieverschaffing over de methoden, inputs en informatieverschaffing: IFRS
veronderstellingen die worden gebruikt om de transactie 15 126 a
prijs te bepalen in het kader van contracten met klanten.

18.12.2020

text block
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DisclosureOfInformationA
boutKeyManagementPerson
nelExplanatory

NL

ifrs-full

L 429/258

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Informatieverschaffing over
methoden, inputs en
veronderstellingen die worden
gebruikt voor de waardering van
verplichtingen tot retour,
terugbetaling en andere
vergelijkbare verplichtingen [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachForAs
sociatesAbstract

Informatieverschaffing over de
overlappingsbenadering voor
geassocieerde deelnemingen
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachForAs
sociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachForAs
sociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachForAs
sociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesLineItems

text block

table

De informatieverschaffing over methoden, inputs en ver informatieverschaffing: IFRS
onderstellingen die worden gebruikt voor de waardering 15 126 d
van verplichtingen tot retour, terugbetaling en andere ver
gelijkbare verplichtingen in het kader van contracten met
klanten.

Informatieverschaffing over de
overlappingsbenadering voor
geassocieerde deelnemingen [text
block]

De informatieverschaffing over de overlappingsbenadering informatieverschaffing: IFRS
voor geassocieerde deelnemingen.
4 39M — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

Informatieverschaffing over de
overlappingsbenadering voor
geassocieerde deelnemingen line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over de
Schema met informatie over de overlappingsbenadering informatieverschaffing: IFRS
overlappingsbenadering voor
voor geassocieerde deelnemingen.
4 39M — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9
geassocieerde deelnemingen [table]
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text block
DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForMeasuring
ObligationsForReturnsRefund
sAndOtherSimilarObligations
Explanatory

Referenties

NL

ifrs-full

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

Informatieverschaffing over de
overlappingsbenadering voor joint
ventures [abstract]
text block

De informatieverschaffing over de overlappingsbenadering informatieverschaffing: IFRS
voor joint ventures.
4 39M — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

Informatieverschaffing over de
overlappingsbenadering voor joint
ventures [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

L 429/259

Informatieverschaffing over de
overlappingsbenadering voor joint
ventures [text block]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

table

Label

Informatieverschaffing over de
overlappingsbenadering voor joint
ventures [table]

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesTable

Schema met informatie over de overlappingsbenadering informatieverschaffing: IFRS
voor joint ventures.
4 39M — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesAbstract

Informatieverschaffing over
tijdelijke vrijstelling van IFRS 9
voor geassocieerde deelnemingen
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
text block
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesExplana
tory

Informatieverschaffing over
tijdelijke vrijstelling van IFRS 9
voor geassocieerde deelnemingen
[text block]

De informatieverschaffing over de tijdelijke vrijstelling van informatieverschaffing: IFRS
IFRS 9 voor geassocieerde deelnemingen.
4 39J — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesLineI
tems

Informatieverschaffing over
tijdelijke vrijstelling van IFRS 9
voor geassocieerde deelnemingen
[line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
table
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesTable

Informatieverschaffing over
tijdelijke vrijstelling van IFRS 9
voor geassocieerde deelnemingen
[table]

Schema met informatie over tijdelijke vrijstelling van IFRS informatieverschaffing: IFRS
9 voor geassocieerde deelnemingen.
4 39J — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesAb
stract

Informatieverschaffing over
tijdelijke vrijstelling van IFRS 9
voor joint ventures [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
text block
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesEx
planatory

Informatieverschaffing over
tijdelijke vrijstelling van IFRS 9
voor joint ventures [text block]

De informatieverschaffing over de tijdelijke vrijstelling van informatieverschaffing: IFRS
IFRS 9 voor joint ventures.
4 39J — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesLineI
tems

Informatieverschaffing over
tijdelijke vrijstelling van IFRS 9
voor joint ventures [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
table
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesTable

Informatieverschaffing over
tijdelijke vrijstelling van IFRS 9
voor joint ventures [table]

Schema met informatie over de tijdelijke vrijstelling van informatieverschaffing: IFRS
4 39J — vervaldatum
IFRS 9 voor joint ventures.
1.1.2021

NL

ifrs-full

L 429/260

Prefix
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Elementnaam/rol URI

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFuture
CashFlowsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFuture
CashFlowsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFuture
CashFlowsTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityExplanatory

Referenties

Informatieverschaffing over
voorwaarden van
afdekkingsinstrumenten en hoe die
toekomstige kasstromen
beïnvloeden [abstract]

text block

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over de voorwaarden van af informatieverschaffing: IFRS
voorwaarden van
dekkingsinstrumenten en hoe die toekomstige kasstromen 7 23A
afdekkingsinstrumenten en hoe die beïnvloeden. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]
toekomstige kasstromen
beïnvloeden [text block]

Informatieverschaffing over
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
voorwaarden van
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
afdekkingsinstrumenten en hoe die verschaffing van te rapporteren informatie die verband
toekomstige kasstromen
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
beïnvloeden [line items]
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over
Schema met informatie over de voorwaarden van afdek informatieverschaffing: IFRS
voorwaarden van
kingsinstrumenten en hoe die toekomstige kasstromen 7 23A
afdekkingsinstrumenten en hoe die beïnvloeden.
toekomstige kasstromen
beïnvloeden [table]

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde gestructureerde
entiteiten waarover de
beleggingsentiteit zeggenschap
heeft [abstract]

text block

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde gestructureerde
entiteiten waarover de
beleggingsentiteit zeggenschap
heeft [text block]

De informatieverschaffing over niet-geconsolideerde ge informatieverschaffing: IFRS
structureerde entiteiten waarover een beleggingsentiteit 12 19F
zeggenschap heeft. [Zie: informatieverschaffing over beleg
gingsentiteiten [text block]; niet-geconsolideerde gestruc
tureerde entiteiten [member]]

L 429/261

ifrs-full

Documentatielabel

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFuture
CashFlowsAbstract

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsidia
riesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsidia
riesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsidia
riesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsidia
riesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationForE
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgenera
tingUnitAbstract

Informatieverschaffing over een
opgenomen of teruggenomen
bijzonderewaarde
verminderingsverlies voor een
individueel actief of
kasstroomgenererende eenheid
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForE text block
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgenera
tingUnitExplanatory

Informatieverschaffing over een
opgenomen of teruggenomen
bijzonderewaarde
verminderingsverlies voor een
individueel actief of
kasstroomgenererende eenheid
[text block]

table

Referenties

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde gestructureerde
entiteiten waarover de
beleggingsentiteit zeggenschap
heeft [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde gestructureerde
entiteiten waarover de
beleggingsentiteit zeggenschap
heeft [table]

Schema met informatie over niet-geconsolideerde gestruc informatieverschaffing: IFRS
tureerde entiteiten waarover de beleggingsentiteit zeggen 12 19F
schap heeft.

NL

ifrs-full

Documentatielabel

L 429/262

Prefix

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde
dochterondernemingen [abstract]

table

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde
dochterondernemingen [text
block]

De informatieverschaffing over niet-geconsolideerde doch informatieverschaffing: IFRS
terondernemingen. [Zie: dochterondernemingen [mem 12 19B
ber]]

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde
dochterondernemingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde
dochterondernemingen [table]

Schema met informatie over niet-geconsolideerde dochter informatieverschaffing: IFRS
ondernemingen.
12 19B

18.12.2020

De informatieverschaffing over een individueel actief (met informatieverschaffing: IAS
inbegrip van goodwill) of een kasstroomgenererende een 36 130
heid waarvoor een bijzonderewaardeverminderingsverlies
is opgenomen of teruggenomen. [Zie: goodwill; bijzon
derewaardeverminderingsverlies; terugneming van bijzon
derewaardeverminderingsverlies;
kasstroomgenererende
eenheden [member]]

Publicatieblad van de Europese Unie

text block

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfInformationForE table
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgenera
tingUnitTable

Informatieverschaffing over een
opgenomen of teruggenomen
bijzonderewaarde
verminderingsverlies voor een
individueel actief of
kasstroomgenererende eenheid
[table]

Schema met informatie over een individueel actief (met informatieverschaffing: IAS
inbegrip van goodwill) of een kasstroomgenererende een 36 130
heid waarvoor een bijzonderewaardeverminderingsverlies
is opgenomen of teruggenomen.

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rIndividualAssetOrCashgene
ratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangi
bleAssetsWithIndefiniteUse
fulLivesAbstract

Informatieverschaffing over
kasstroomgenererende eenheden
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rIndividualAssetOrCashgene
ratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangi
bleAssetsWithIndefiniteUse
fulLivesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rIndividualAssetOrCashgene
ratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangi
bleAssetsWithIndefiniteUse
fulLivesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rIndividualAssetOrCashgene
ratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangi
bleAssetsWithIndefiniteUse
fulLivesTable

text block

table

Informatieverschaffing over
kasstroomgenererende eenheden
[text block]

De informatieverschaffing over kasstroomgenererende informatieverschaffing: IAS
eenheden. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [mem 36 134
ber]]

Informatieverschaffing over
kasstroomgenererende eenheden
[line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
kasstroomgenererende eenheden
[table]

Schema met informatie over kasstroomgenererende een informatieverschaffing: IAS
36 134
heden.
L 429/263

Informatieverschaffing over een
opgenomen of teruggenomen
bijzonderewaarde
verminderingsverlies voor een
individueel actief of
kasstroomgenererende eenheid
[line items]
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DisclosureOfInformationForE
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgenera
tingUnitLineItems

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Voldoende informatieverschaffing om de aansluiting mo informatieverschaffing: IFRS
gelijk te maken van categorieën van activa bepaald voor 13 94
waardering tegen reële waarde met de posten in het over
zicht van de financiële positie.

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineI
temsInStatementOfFinancial
PositionEntitysOwnEquityIn
strumentsExplanatory

Voldoende informatieverschaffing
om een aansluiting mogelijk te
maken van categorieën bepaald
voor waardering tegen reële
waarde met de posten in het
overzicht van de financiële positie,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit [text block]

De voldoende informatieverschaffing om de aansluiting informatieverschaffing: IFRS
mogelijk te maken van categorieën van eigenvermogens 13 94
instrumenten van de entiteit bepaald voor waardering te
gen reële waarde met de posten in het overzicht van de
financiële positie.

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineI
temsInStatementOfFinancial
PositionLiabilitiesExplanatory

Voldoende informatieverschaffing
om een aansluiting mogelijk te
maken van categorieën bepaald
voor waardering tegen reële
waarde met de posten in het
overzicht van de financiële positie,
verplichtingen [text block]

Voldoende informatieverschaffing om de aansluiting mo informatieverschaffing: IFRS
gelijk te maken van categorieën van verplichtingen be 13 94
paald voor waardering tegen reële waarde met de posten
in het overzicht van de financiële positie.

ifrs-full

DisclosureOfInformationTha
tEnablesUsersOfFinancialSta
tementsToEvaluateChangesIn
LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesExplanatory

Informatieverschaffing die
gebruikers van jaarrekeningen in
staat stelt om wijzigingen in uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen te
evalueren [text block]

De informatieverschaffing die gebruikers van jaarrekenin informatieverschaffing: IAS 7
gen in staat stelt wijzigingen in uit financieringsactivitei 44A
ten voortvloeiende verplichtingen, met inbegrip van zowel
uit kasstromen voortvloeiende wijzigingen als niet-con
tante wijzigingen, te evalueren. [Zie: uit financieringsacti
viteiten voortvloeiende verplichtingen]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretati
onsAbstract

Informatieverschaffing over de
eerste toepassing van standaarden
of interpretaties [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretati
onsLineItems

Informatieverschaffing over de
eerste toepassing van standaarden
of interpretaties [line items]

text block

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

18.12.2020

Voldoende informatieverschaffing
om een aansluiting mogelijk te
maken van categorieën bepaald
voor waardering tegen reële
waarde met de posten in het
overzicht van de financiële positie,
activa [text block]
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DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineI
temsInStatementOfFinancial
PositionAssetsExplanatory

NL

ifrs-full

L 429/264

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

table

Label

Informatieverschaffing over de
eerste toepassing van standaarden
of interpretaties [table]

Documentatielabel

Referenties

Schema met informatie over de eerste toepassing van informatieverschaffing:
standaarden of interpretaties.
IAS 8 28

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretati
onsTable

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17Ab
stract

Informatieverschaffing over inputs
van methoden gehanteerd voor
waardering van binnen
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod text block
sUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17Expla
natory

Informatieverschaffing over inputs
van methoden gehanteerd voor
waardering van binnen
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [text block]

De informatieverschaffing over inputs van methoden die informatieverschaffing: IFRS
worden gehanteerd voor de waardering van binnen het 17 117 a — ingangsdatum
toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17LineI
tems

Informatieverschaffing over inputs
van methoden gehanteerd voor
waardering van binnen
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod table
sUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17Table

Informatieverschaffing over inputs
van methoden gehanteerd voor
waardering van binnen
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [table]

Schema met informatie over inputs van methoden die informatieverschaffing: IFRS
worden gehanteerd voor waardering van binnen het toe 17 117 a — ingangsdatum
passingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInstruments
WithPotentialFutureDiluti
veEffectNotIncludedInCalcula
tionOfDilutedEarningsPerSha
reExplanatory

text

Beschrijving van instrumenten met
een potentieel toekomstig
verwaterend effect niet
opgenomen in de berekening van
verwaterde winst per aandeel

De beschrijving van instrumenten (met inbegrip van voor informatieverschaffing: IAS
waardelijk uit te geven aandelen) die in de toekomst mo 33 70 c
gelijk de gewone winst per aandeel zouden kunnen ver
wateren, maar die niet in de berekening van de verwaterde
winst per aandeel werden opgenomen omdat deze voor
de gepresenteerde periode(n) winstverhogend zijn.

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceCon
tractsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
verzekeringscontracten [text
block]

De volledige informatieverschaffing over verzekeringscon informatieverschaffing: IFRS
17 — ingangsdatum
tracten.
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
4 Informatieverschaffing —
vervaldatum 1.1.2021

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix
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DisclosureOfInsurancePremi
umRevenueExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
verzekeringspremieopbrengsten
[text block]

De informatieverschaffing over
opbrengsten. [Zie: opbrengsten]

verzekeringspremie gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceRiskEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over
verzekeringsrisico [text block]

De informatieverschaffing over het risico, niet zijnde fi informatieverschaffing: IFRS
nancieel risico, dat door de houder van een verzekerings 4 39 c — vervaldatum
contract wordt overgedragen aan de emittent.
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
immateriële activa en goodwill
[text block]

De informatieverschaffing over immateriële activa en gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
goodwill. [Zie: immateriële activa en goodwill]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
Explanatory

text block

Informatieverschaffing over
immateriële activa [text block]

De volledige informatieverschaffing over immateriële acti informatieverschaffing: IAS
va.
38 Informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
LineItems

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
immateriële activa [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityAbstract

Informatieverschaffing over
immateriële activa van materieel
belang voor entiteit [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityTable

table

Informatieverschaffing over
immateriële activa van materieel
belang voor entiteit [table]

Schema met informatieverschaffing over immateriële ac informatieverschaffing: IAS
tiva die van materieel belang zijn voor de entiteit. infor 38 122 b
matieverschaffing.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
Table

table

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
immateriële activa [abstract]

Schema met informatie over gegevens over immateriële informatieverschaffing: IAS
38 118
activa.

NL

ifrs-full

L 429/266

Prefix

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
immateriële activa [abstract]

Informatieverschaffing over
immateriële activa van materieel
belang voor entiteit [text block]
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text block

De informatieverschaffing over immateriële activa die van informatieverschaffing: IAS
materieel belang zijn voor de entiteit. [Zie: immateriële 38 122 b
activa van materieel belang voor de entiteit]

Informatieverschaffing over
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
immateriële activa van materieel
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
belang voor de entiteit [line items] verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets text block
WithIndefiniteUsefulLifeExpla
natory

Informatieverschaffing over
immateriële activa met een
onbeperkte gebruiksduur [table]

De informatieverschaffing over immateriële activa met een informatieverschaffing: IAS
onbeperkte gebruiksduur. [Zie: immateriële activa met een 38 122 a
onbeperkte gebruiksduur]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeLineI
tems

Informatieverschaffing over
immateriële activa met een
onbeperkte gebruiksduur [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeTable

table

Informatieverschaffing over
immateriële activa met een
onbeperkte gebruiksduur [table]

Schema met informatie over immateriële activa met een informatieverschaffing: IAS
38 122 a
onbeperkte gebruiksduur.

ifrs-full

DisclosureOfInterestExpen
seExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
rentelasten [text block]

De informatieverschaffing over rentelasten. [Zie: rentelas gebruikelijke werkwijze: IAS
ten]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInterestInco
meExpenseExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
rentebaten (-lasten) [text block]

De informatieverschaffing over rentebaten (-lasten). [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
rentebaten (-lasten)]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInterestInco
meExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
rentebaten [text block]

De informatieverschaffing over rentebaten. [Zie: renteba gebruikelijke werkwijze: IAS
ten]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInterestInFunds
Explanatory

text block

Informatieverschaffing over
belangen in fondsen [text block]

De volledige informatieverschaffing van de aard van het informatieverschaffing: IFRIC
belang van de entiteit in ontmantelings-, herstel- en mi 5 Consensus
lieusaneringsfondsen.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInAssoci text block
atesExplanatory

Informatieverschaffing over
belangen in geassocieerde
deelnemingen [text block]

De informatieverschaffing over belangen in geassocieerde informatieverschaffing: IFRS
deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [mem 12 2 b ii
ber]]

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInJoin
tArrangementsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
belangen in gezamenlijke
overeenkomsten [text block]

De informatieverschaffing over belangen in gezamenlijke informatieverschaffing: IFRS
overeenkomsten. Een gezamenlijke overeenkomst is een 12 2 b ii
overeenkomst waarover twee of meer partijen gezamenlijk
de zeggenschap uitoefenen.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInOthe
rEntitiesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over belangen in andere entitei informatieverschaffing: IFRS
belangen in andere entiteiten [text ten.
12 1
block]

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInSubsi
diariesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
belangen in
dochterondernemingen [text
block]

De informatieverschaffing over belangen in dochteronder informatieverschaffing: IFRS
nemingen. [Zie: dochterondernemingen [member]]
12 2 b i

L 429/267

Informatieverschaffing over
immateriële activa met een
onbeperkte gebruiksduur [table]
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DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeAb
stract

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label
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DisclosureOfInterestsInUn
consolidatedStructuredEnti
tiesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
belangen in niet-geconsolideerde
gestructureerde entiteiten [text
block]

De informatieverschaffing over belangen in gestructu informatieverschaffing: IFRS
reerde entiteiten die niet vallen onder zeggenschap van 12 2 b iii
de entiteit (niet-geconsolideerde gestructureerde entitei
ten). [Zie: niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfInterimFinancial
ReportingExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
tussentijdse financiële
verslaggeving [text block]

De volledige informatieverschaffing over de tussentijdse informatieverschaffing: IAS
financiële verslaggeving.
34 Inhoud van een
tussentijds financieel verslag

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditEx
posuresAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditEx
posuresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditEx
posuresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditEx
posuresTable

ifrs-full

NL

ifrs-full

L 429/268

Prefix

Informatieverschaffing over
interne kredietbeoordelingen
[abstract]
text block

De informatieverschaffing over interne kredietbeoordelin voorbeeld: IFRS 7 IG25 —
vervaldatum 1.1.2021,
gen. [Zie: interne kredietbeoordelingen [member]]
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

Informatieverschaffing over
interne kredietbeoordelingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over
interne kredietbeoordelingen
[table]

Schema met informatie over interne kredietbeoordelingen. voorbeeld: IFRS 7 IG25 —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

DisclosureOfInventoriesExpla
natory

text block

Informatieverschaffing over
voorraden [text block]

De volledige informatieverschaffing over voorraden.

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentCon
tractsLiabilitiesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
verplichtingen uit hoofde van
beleggingscontracten [text block]

De informatieverschaffing over verplichtingen uit hoofde gebruikelijke werkwijze: IAS
van beleggingscontracten. [Zie: verplichtingen uit hoofde 1 10 e
van beleggingscontracten]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentEnti
tiesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
beleggingsentiteiten [text block]

De informatieverschaffing over beleggingsentiteiten. Een informatieverschaffing: IFRS
beleggingsentiteit is een entiteit die: a) middelen verkrijgt 12 Status van
van een of meer beleggers om beleggingsdiensten voor beleggingsentiteit
deze belegger(s) te verrichten; b) zich er jegens haar be
legger(s) toe verbindt dat haar zakelijke doel bestaat in het
beleggen van middelen met als enige bedoeling opbreng
sten uit hoofde van waardestijgingen, beleggingsinkom
sten of beide te realiseren; en c) de prestaties van vrijwel
al haar beleggingen waardeert en evalueert op basis van
de reële waarde.

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over
interne kredietbeoordelingen [text
block]

informatieverschaffing: IAS 2
Informatieverschaffing

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

DisclosureOfInvestmentPro
pertyExplanatory
DisclosureOfInvestmentPro
pertyLineItems

text block

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentPro
pertyTable

table

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentsAc
text block
countedForUsingEquityMetho
dExplanatory

ifrs-full

text block
DisclosureOfInvestments
OtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMetho
dExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIssuedCapitalEx
planatory
DisclosureOfJointOperations
Abstract

text block

ifrs-full

DisclosureOfJointOperations
Explanatory

text block

ifrs-full

DisclosureOfJointOperations
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfJointOperations
Table

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

table

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
vastgoedbeleggingen [table]
Informatieverschaffing over
investeringen die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode [text
block]
Informatieverschaffing over andere
investeringen dan investeringen
die administratief worden verwerkt
volgens de
vermogensmutatiemethode [text
block]
Informatieverschaffing over
geplaatst kapitaal [text block]
Informatieverschaffing over
gezamenlijke bedrijfsactiviteiten
[abstract]
Informatieverschaffing over
gezamenlijke bedrijfsactiviteiten
[text block]
Informatieverschaffing over
gezamenlijke bedrijfsactiviteiten
[line items]
Informatieverschaffing over
gezamenlijke bedrijfsactiviteiten
[table]
Informatieverschaffing over joint
ventures [abstract]

De volledige informatieverschaffing over vastgoedbeleg
gingen.
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.
Schema met informatie over gegevens over vastgoedbeleg
gingen.

informatieverschaffing: IAS
40 Informatieverschaffing

informatieverschaffing: IAS
40 32 A

De informatieverschaffing over investeringen die admini gebruikelijke werkwijze: IAS
stratief worden verwerkt volgens de vermogensmutatie 1 10 e
methode. [Zie: investeringen die administratief werden
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode]
De informatieverschaffing over investeringen die geen in gebruikelijke werkwijze: IAS
vesteringen zijn die administratief worden verwerkt vol 1 10 e
gens de vermogensmutatiemethode. [Zie: investeringen die
geen investeringen zijn die administratief werden verwerkt
volgens de vermogensmutatiemethode]
De informatieverschaffing over geplaatst kapitaal. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
geplaatst kapitaal]
1 10 e

De informatieverschaffing over gezamenlijke bedrijfsacti informatieverschaffing: IFRS
viteiten. [Zie: gezamenlijke bedrijfsactiviteiten [member]] 12 B4 c
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.
Schema met informatie over gezamenlijke bedrijfsactivitei informatieverschaffing: IFRS
12 B4 c
ten.

L 429/269

ifrs-full

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
vastgoedbeleggingen [abstract]
Informatieverschaffing over
vastgoedbeleggingen [text block]
Gedetailleerde
informatieverschaffing over
vastgoedbeleggingen [line items]

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfInvestmentPro
pertyAbstract

Documentatielabel

NL

ifrs-full

Label

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Documentatielabel

Referenties

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over joint
ventures [table]

Schema met informatie over joint ventures.

DisclosureOfLeasePrepay
mentsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
leasevooruitbetalingen [text block]

De informatieverschaffing over leasevooruitbetalingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: vooruitbetalingen]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfLeasesExplanato
ry

text block

Informatieverschaffing over
leaseovereenkomsten [text block]

De volledige informatieverschaffing over leaseovereen informatieverschaffing: IFRS
komsten.
16 Presentatie,
informatieverschaffing: IFRS
16 Informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasu
redAtFairValueAndIssuedWit
hInseparableThirdpartyCredi
tEnhancementAbstract

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasu
redAtFairValueAndIssuedWit
hInseparableThirdpartyCredi
tEnhancementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasu
redAtFairValueAndIssuedWit
hInseparableThirdpartyCredi
tEnhancementLineItems

DisclosureOfJointVenturesLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesTa
ble

ifrs-full

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

Informatieverschaffing over
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde en uitgegeven met
een onlosmakelijk verbonden
externe kredietbescherming
[abstract]
text block

Informatieverschaffing over
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde en uitgegeven met
een onlosmakelijk verbonden
externe kredietbescherming [text
block]

De informatieverschaffing over verplichtingen gewaar informatieverschaffing: IFRS
deerd tegen reële waarde en uitgegeven met een onlosma 13 98
kelijk verbonden externe kredietbescherming. [Zie: ver
plichtingen gewaardeerd tegen reële waarde en uitgegeven
met een onlosmakelijk verbonden externe kredietbescher
ming [member]]

Informatieverschaffing over
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde en uitgegeven met
een onlosmakelijk verbonden
externe kredietbescherming [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

18.12.2020

Informatieverschaffing over joint
ventures [line items]

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

De informatieverschaffing over joint ventures. [Zie: joint informatieverschaffing: IAS
ventures [member]]
27 17 b,
informatieverschaffing: IAS
27 16 b,
informatieverschaffing: IFRS
12 B4 b

DisclosureOfJointVenturesEx
planatory

NL

Informatieverschaffing over joint
ventures [text block]

ifrs-full

text block

Label

L 429/270

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfLiabilitiesMeasu
redAtFairValueAndIssuedWit
hInseparableThirdpartyCredi
tEnhancementTable

table

Informatieverschaffing over
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde en uitgegeven met
een onlosmakelijk verbonden
externe kredietbescherming [table]

Schema met informatie over verplichtingen gewaardeerd informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde en uitgegeven met een onlosmakelijk 13 98
verbonden externe kredietbescherming.

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over
liquiditeitsrisico [text block]

De informatieverschaffing over het liquiditeitsrisico. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
liquiditeitsrisico [member]]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskO
text block
fInsuranceContractsExplanato
ry

Informatieverschaffing over het
liquiditeitsrisico van
verzekeringscontracten [text
block]

De informatieverschaffing over het liquiditeitsrisico van informatieverschaffing: IFRS
verzekeringscontracten. [Zie: liquiditeitsrisico [member]; 4 39 d — vervaldatum
types verzekeringscontracten [member]]
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvan text block
cesToBanksExplanatory

Informatieverschaffing over
leningen en voorschotten aan
banken [text block]

De informatieverschaffing over leningen en voorschotten gebruikelijke werkwijze: IAS
aan banken. [Zie: leningen en voorschotten aan banken] 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvan text block
cesToCustomersExplanatory

Informatieverschaffing over
leningen en voorschotten aan
klanten [text block]

De informatieverschaffing over leningen en voorschotten gebruikelijke werkwijze: IAS
aan klanten. [Zie: leningen en voorschotten aan klanten] 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomers
Abstract

Informatieverschaffing over
belangrijke cliënten [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomers
LineItems

Informatieverschaffing over
belangrijke cliënten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomers
Table

Informatieverschaffing over
belangrijke cliënten [table]

Schema met informatie over belangrijke cliënten van de informatieverschaffing: IFRS
entiteit.
8 34

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskExpla text block
natory

Informatieverschaffing over
marktrisico [text block]

De informatieverschaffing over het marktrisico. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
marktrisico [member]]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskOfIn
suranceContractsExplanatory

Informatieverschaffing over het
marktrisico van
verzekeringscontracten [text
block]

De informatieverschaffing over het marktrisico van ver informatieverschaffing: IFRS
zekeringscontracten. [Zie: marktrisico [member]; types 4 39 d — vervaldatum
verzekeringscontracten [member]]
1.1.2021

L 429/271

text block
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table

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabili
tiesAbstract

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor afgeleide
financiële verplichtingen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabili
tiesLineItems

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor afgeleide
financiële verplichtingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis table
ForDerivativeFinancialLiabili
tiesTable

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor afgeleide
financiële verplichtingen [table]

Schema met informatie over de looptijdanalyse voor af informatieverschaffing: IFRS
7 39 b
geleide financiële verplichtingen.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskAbstract

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor financiële
activa aangehouden voor het
beheer van het liquiditeitsrisico
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis text block
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskExplanato
ry

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor financiële
activa aangehouden voor het
beheer van het liquiditeitsrisico
[text block]

De informatieverschaffing over een looptijdanalyse voor informatieverschaffing: IFRS
financiële activa aangehouden voor het beheer van het 7 B11E
liquiditeitsrisico. [Zie: financiële activa; liquiditeitsrisico
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskLineItems

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor financiële
activa aangehouden voor het
beheer van het liquiditeitsrisico
[line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis table
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskTable

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor financiële
activa aangehouden voor het
beheer van het liquiditeitsrisico
[table]

Schema met informatie over de looptijdanalyse voor fi informatieverschaffing: IFRS
nanciële activa aangehouden voor het beheer van het li 7 B11E
quiditeitsrisico.

NL

ifrs-full

L 429/272

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie
18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor
liquiditeitsrisico dat voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis text block
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

De informatieverschaffing over de looptijdanalyse voor informatieverschaffing: IFRS
Informatieverschaffing over een
liquiditeitsrisico dat voortvloeit uit binnen het toepas 17 132 b — ingangsdatum
looptijdanalyse voor
liquiditeitsrisico dat voortvloeit uit singsgebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor
liquiditeitsrisico dat voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten [line
items]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis table
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Table

Schema met informatie over de looptijdanalyse voor liqui informatieverschaffing: IFRS
Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor
diteitsrisico dat voortvloeit uit binnen het toepassings 17 132 b — ingangsdatum
liquiditeitsrisico dat voortvloeit uit gebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten
[tabel]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesAbstract

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor niet-afgeleide
financiële verplichtingen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesLineItems

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor niet-afgeleide
financiële verplichtingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis table
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesTable

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor niet-afgeleide
financiële verplichtingen [table]

Schema met informatie over de looptijdanalyse voor niet- informatieverschaffing: IFRS
7 39 a
afgeleide financiële verplichtingen.

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

L 429/273

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableAbstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableTable

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePayments
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePayments
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePayments
LineItems

Label

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor invorderbare
financiëleleasebetalingen [abstract]

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/274

Prefix

text block

De informatieverschaffing over een looptijdanalyse voor informatieverschaffing: IFRS
invorderbare financiëleleasebetalingen. Een financiële lease 16 94
is een leaseovereenkomst die vrijwel alle aan de eigendom
van een onderliggend actief verbonden risico’s en voor
delen overdraagt.

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor invorderbare
financiëleleasebetalingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor invorderbare
financiëleleasebetalingen [table]

Schema met informatie over de looptijdanalyse voor in informatieverschaffing: IFRS
16 94
vorderbare financiëleleasebetalingen.

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse van operationeleleasebetalingen [abstract]

text block

De informatieverschaffing over een looptijdanalyse van informatieverschaffing: IFRS
operationele-leasebetalingen. Een operationele lease is 16 97
een leaseovereenkomst die niet nagenoeg alle aan de ei
gendom van een onderliggend actief verbonden risico’s en
voordelen overdraagt.

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse van operationeleleasebetalingen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

18.12.2020

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse van operationeleleasebetalingen [text block]

Publicatieblad van de Europese Unie

table

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor invorderbare
financiëleleasebetalingen [text
block]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Schema met informatie over de looptijdanalyse van ope informatieverschaffing: IFRS
rationele-leasebetalingen.
16 97

DisclosureOfMaturityAnalysi text block
sOfUndiscountedCashOut
flowsToRepurchaseDerecogni
sedFinancialAssetsExplanatory

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse van nietgedisconteerde kasuitstromen om
de verwijderde financiële activa
terug te kopen, dan wel andere
aan de verkrijger te betalen
bedragen met betrekking tot de
overgedragen activa [text block]

De informatieverschaffing over een looptijdanalyse voor informatieverschaffing: IFRS
de niet-gedisconteerde uitstromen van kasmiddelen die 7 42E e
vereist 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 ac
tiva, waaruit de resterende contractuele looptijden van de
aanhoudende betrokkenheid van de entiteit blijken. [Zie:
niet-gedisconteerde kasuitstroom vereist om niet langer
opgenomen financiële activa terug te kopen; andere aan
de verkrijger te betalen bedragen met betrekking tot de
overgedragen activa]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfUndiscountedCashOut
flowsToRepurchaseDerecogni
sedFinancialAssetsOrAmount
sPayableToTransfereeInRes
pectOfTransferredAssetsAb
stract

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse van nietgedisconteerde kasuitstromen om
de verwijderde financiële activa
terug te kopen, dan wel andere
aan de verkrijger te betalen
bedragen met betrekking tot de
overgedragen activa [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfUndiscountedCashOut
flowsToRepurchaseDerecogni
sedFinancialAssetsOrAmount
sPayableToTransfereeInRes
pectOfTransferredAssetsLineI
tems

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse van nietgedisconteerde kasuitstromen om
de verwijderde financiële activa
terug te kopen, dan wel andere
aan de verkrijger te betalen
bedragen met betrekking tot de
overgedragen activa [line items]

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePayments
Table

ifrs-full

table

NL

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse van operationeleleasebetalingen [table]

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.
L 429/275

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Schema met informatie over de looptijdanalyse van niet- informatieverschaffing: IFRS
gedisconteerde kasuitstromen om de verwijderde financi 7 42E e
ële activa terug te kopen, dan wel andere aan de verkrijger
te betalen bedragen met betrekking tot de overgedragen
activa.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsAbstract

Informatieverschaffing over de
aard en omvang van risico’s die
voortvloeien uit financiële
instrumenten [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten text block
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsExplanatory

Informatieverschaffing over de
aard en omvang van risico’s die
voortvloeien uit financiële
instrumenten [text block]

De informatieverschaffing die de gebruikers van de jaar informatieverschaffing: IFRS
rekening in staat stelt de aard en omvang van risico’s te 7 31
beoordelen die voortvloeien uit financiële instrumenten
waaraan de entiteit wordt blootgesteld. [Zie: financiële
instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsLineItems

Informatieverschaffing over de
aard en omvang van risico’s die
voortvloeien uit financiële
instrumenten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten table
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsTable

Informatieverschaffing over de
aard en omvang van risico’s die
voortvloeien uit financiële
instrumenten [table]

Schema met informatie over de aard en omvang van informatieverschaffing: IFRS
7 33, informatieverschaffing:
risico’s die voortvloeien uit financiële instrumenten.
IFRS 7 34

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten text block
tOfRisksArisingFromInsuran
ceContractsExplanatory

Informatieverschaffing over de
aard en omvang van risico’s die
voortvloeien uit
verzekeringscontracten [text
block]

De informatieverschaffing om de aard en omvang te be informatieverschaffing: IFRS
oordelen van risico’s die voortvloeien uit verzekeringscon 4 38 — vervaldatum
tracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

Informatieverschaffing over de
aard en omvang van risico’s die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [abstract]

18.12.2020

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse van nietgedisconteerde kasuitstromen om
de verwijderde financiële activa
terug te kopen, dan wel andere
aan de verkrijger te betalen
bedragen met betrekking tot de
overgedragen activa [table]

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfMaturityAnalysi table
sOfUndiscountedCashOut
flowsToRepurchaseDerecogni
sedFinancialAssetsOrAmount
sPayableToTransfereeInRes
pectOfTransferredAssetsTable

NL

ifrs-full

L 429/276

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De informatieverschaffing over de aard en de omvang van informatieverschaffing: IFRS
de risico’s die voortvloeien uit binnen het toepassings 17 124 — ingangsdatum
gebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 125 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

Informatieverschaffing over de
aard en omvang van risico’s die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten table
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Table

Informatieverschaffing over de
aard en omvang van risico’s die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [table]

Schema met informatie over de aard en de omvang van informatieverschaffing: IFRS
risico’s die voortvloeien uit binnen het toepassingsgebied 17 124 — ingangsdatum
van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 125 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfNatureOfPotenti
alIncomeTaxConsequencesT
hatWouldResultFromPaymen
tOfDividendExplanatory

Beschrijving van de aard van
potentiële fiscale gevolgen die
zouden voortvloeien uit de
betaling van dividenden

De beschrijving van de aard van de potentiële fiscale ge informatieverschaffing: IAS
volgen die zouden voortvloeien uit de betaling van divi 12 82A
denden aan de aandeelhouders van de entiteit in jurisdic
ties zoals die jurisdicties waar winstbelastingen zijn ver
schuldigd tegen een hoger of lager tarief indien de netto
winst, of waar ingehouden winsten geheel of gedeeltelijk
worden uitgekeerd als dividend aan aandeelhouders van
de entiteit, of indien winstbelastingen restitueerbaar of
verschuldigd zijn indien de nettowinst of ingehouden win
sten geheel of gedeeltelijk als dividend worden uitgekeerd
aan aandeelhouders van de entiteit. [Zie: ingehouden win
sten]

ifrs-full

DisclosureOfNetAssetValueAt text block
tributableToUnitholdersExpla
natory

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

De informatieverschaffing over aan deelnemers toe te re gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
kenen intrinsieke waarde

text

L 429/277

Informatieverschaffing over de
aard en omvang van risico’s die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [text block]

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfNatureAndExten text block
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetTable

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForAmount
sArisingFromInsuranceCon
tractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForAmount
sArisingFromInsuranceCon
tractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForAmount
sArisingFromInsuranceCon
tractsLineItems

Referenties

Informatieverschaffing over een
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten [abstract]
text block

table

Informatieverschaffing over een
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten [text block]

De informatieverschaffing over een nettoverplichting (ac informatieverschaffing: IAS
tief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. [Zie: net 19 140 a
toverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
(actief)]

Informatieverschaffing over de
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over de
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten [table]

Schema met informatie over de nettoverplichting (actief) informatieverschaffing: IAS
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten.
19 140 a

Informatieverschaffing over het
netto-, bruto- en
herverzekeraarsaandeel voor
bedragen die voortvloeien uit
verzekeringscontracten [abstract]
text block

Informatieverschaffing over netto-,
bruto- en herverzekeraarsaandeel
voor bedragen die voortvloeien uit
verzekeringscontracten [text
block]

De informatieverschaffing over de netto- en brutobedra gebruikelijke werkwijze: IFRS
gen en het aandeel van de herverzekeraar voor bedragen 4 Informatieverschaffing —
die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: types vervaldatum 1.1.2021
verzekeringscontracten [member]]

Informatieverschaffing over het
netto-, bruto- en
herverzekeraarsaandeel voor
bedragen die voortvloeien uit
verzekeringscontracten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

18.12.2020

ifrs-full

Documentatielabel

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetAbstract

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/278

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

table

Label

Referenties

Schema met informatie over de netto- en brutobedragen gebruikelijke werkwijze: IFRS
en het aandeel van de herverzekeraar voor bedragen die 4 Informatieverschaffing —
voortvloeien uit verzekeringscontracten.
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForAmount
sArisingFromInsuranceCon
tractsTable

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodTa
ble

table

Informatie over gebeurtenissen die Schema met informatie over gebeurtenissen die niet leiden informatieverschaffing: IAS
10 21
niet leiden tot aanpassing van de tot aanpassing van de jaarrekening na verslagperiode.
jaarrekening na verslagperiode
[table]

ifrs-full

DisclosureOfNoncontrolling
InterestsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over belangen zonder zeggen gebruikelijke werkwijze: IAS
belangen zonder zeggenschap [text schap. [Zie: belangen zonder zeggenschap]
1 10 e
block]

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAs
setsHeldForSaleAndDisconti
nuedOperationsExplanatory

text block

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

De volledige informatieverschaffing over vaste activa aan informatieverschaffing: IFRS
gehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten. 5 Presentatie en
informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAs
setsOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleExplanatory

text block

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

De informatieverschaffing over vaste activa of groepen gebruikelijke werkwijze: IAS
activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd 1 10 e
als aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa of groe
pen activa die worden afgestoten en die zijn geclassifi
ceerd als aangehouden voor verkoop]

NL

Informatieverschaffing over het
netto-, bruto- en
herverzekeraarsaandeel voor
bedragen die voortvloeien uit
verzekeringscontracten [table]

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

Informatie over gebeurtenissen die
niet leiden tot aanpassing van de
jaarrekening na verslagperiode
[abstract]
text block

De informatieverschaffing over gebeurtenissen die niet informatieverschaffing: IAS
leiden tot aanpassing van de jaarrekening na de verslag 10 21
periode. [Zie: gebeurtenissen die niet leiden tot aanpassing
van de jaarrekening na verslagperiode [member]]

Informatie over gebeurtenissen die
niet leiden tot aanpassing van de
jaarrekening na verslagperiode
[line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over
gebeurtenissen die niet leiden tot
aanpassing van de jaarrekening na
verslagperiode [text block]

L 429/279

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

text block

text block
DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageExercisePri
cesOfOtherEquityInstruments
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageExercisePri
cesOfShareOptionsExplanato
ry

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManaging
CapitalAbstract

text block

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over de toelichting en andere informatieverschaffing:
toelichting en andere toelichtingen toelichtingen als onderdeel van een volledige jaarrekening. IAS 1 10 e
[text block]
Informatieverschaffing over het
aantal en de gewogen gemiddelde
uitoefenprijzen van andere
eigenvermogensinstrumenten [text
block]

De informatieverschaffing over het aantal en de gewogen gebruikelijke werkwijze: IFRS
gemiddelde uitoefenprijzen van andere eigenvermogens 2 45
instrumenten (d.w.z. die geen aandelenopties zijn).

De informatieverschaffing over het aantal en de gewogen informatieverschaffing: IFRS
Informatieverschaffing over het
aantal en de gewogen gemiddelde gemiddelde uitoefenprijzen van aandelenopties. [Zie: ge 2 45 b
uitoefenprijzen van aandelenopties wogen gemiddelde [member]]
[text block]
Informatieverschaffing over het
aantal en de gewogen gemiddelde
resterende looptijd van uitstaande
aandelenopties [abstract]

text block

table

Informatieverschaffing over het
aantal en de gewogen gemiddelde
resterende looptijd van uitstaande
aandelenopties [text block]

De informatieverschaffing over het aantal en de gewogen informatieverschaffing: IFRS
gemiddelde resterende looptijd van uitstaande aandelen 2 45 d
opties. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]

Informatieverschaffing over het
aantal en de gewogen gemiddelde
resterende looptijd van uitstaande
aandelenopties [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over het
aantal en de gewogen gemiddelde
resterende looptijd van uitstaande
aandelenopties [table]

Schema met informatie over het aantal en de gewogen informatieverschaffing: IFRS
gemiddelde resterende looptijd van uitstaande aandelen 2 45 d
opties.

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

18.12.2020

ifrs-full

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfNotesAndOther
ExplanatoryInformationExpla
natory

Documentatielabel

NL

ifrs-full

Label

L 429/280

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfObjectivesPolicie text block
sAndProcessesForManaging
CapitalExplanatory

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

De informatieverschaffing die gebruikers van de jaarreke informatieverschaffing: IAS
ning in staat stelt de doelstellingen, het beleid en de pro 1 134
cedures van de entiteit op het gebied van kapitaalbeheer te
beoordelen.

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManaging
CapitalLineItems

Informatieverschaffing over de
doelstellingen, het beleid en de
procedures op het gebied van
kapitaalbeheer [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie table
sAndProcessesForManaging
CapitalTable

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

Schema met informatie over de doelstellingen, het beleid informatieverschaffing: IAS
en de procedures op het gebied van kapitaalbeheer.
1 136

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsAbstract

Informatieverschaffing over de
saldering van financiële activa
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsAndFinancialLia
bilitiesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over de
saldering van financiële activa en
financiële verplichtingen [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over de
De informatieverschaffing over de saldering van financiële informatieverschaffing: IFRS
saldering van financiële activa [text activa. [Zie: financiële activa]
7 13C
block]

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesAbstract

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie

De informatieverschaffing over de saldering van financiële informatieverschaffing: IFRS
activa en financiële verplichtingen. [Zie: financiële activa; 7 Saldering van financiële
financiële verplichtingen]
activa en financiële
verplichtingen

Informatieverschaffing over de
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
saldering van financiële activa [line opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
items]
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.
table

Informatieverschaffing over de
saldering van financiële activa
[table]

L 429/281

Informatieverschaffing over de
saldering van financiële
verplichtingen [abstract]

Schema met informatie over de saldering van financiële informatieverschaffing: IFRS
activa.
7 13C

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsTable

ifrs-full

text block

table

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over de
saldering van financiële
verplichtingen [text block]

De informatieverschaffing over de saldering van financiële informatieverschaffing: IFRS
verplichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]
7 13C

Informatieverschaffing over de
saldering van financiële
verplichtingen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over de
saldering van financiële
verplichtingen [table]

Schema met informatie over de saldering van financiële informatieverschaffing: IFRS
7 13C
verplichtingen.

Informatieverschaffing over
operationele segmenten [abstract]
text block

De informatieverschaffing over operationele segmenten. informatieverschaffing: IFRS
8 23
[Zie: operationele segmenten [member]]

Informatieverschaffing over
operationele segmenten [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over
operationele segmenten [table]

Schema met informatie over operationele segmenten.

DisclosureOfOtherAssetsEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over andere De informatieverschaffing over andere activa. [Zie: andere gebruikelijke werkwijze: IAS
activa]
1 10 e
activa [text block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherCurrentAs
setsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over andere De informatieverschaffing over andere vlottende activa. gebruikelijke werkwijze: IAS
vlottende activa [text block]
[Zie: andere vlottende activa]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherCurrentLia
bilitiesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over andere De informatieverschaffing over andere kortlopende ver gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
kortlopende verplichtingen [text
plichtingen. [Zie: andere kortlopende verplichtingen]
block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherLiabilities
Explanatory

text block

Informatieverschaffing over andere De informatieverschaffing over andere verplichtingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen [text block]
[Zie: andere verplichtingen]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurren text block
tAssetsExplanatory

Informatieverschaffing over andere De informatieverschaffing over andere vaste activa. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
andere vaste activa]
1 10 e
vaste activa [text block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncur
rentLiabilitiesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over andere De informatieverschaffing over andere langlopende ver gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
langlopende verplichtingen [text
plichtingen. [Zie: andere langlopende verplichtingen]
block]

informatieverschaffing: IFRS
8 23

18.12.2020

Informatieverschaffing over
operationele segmenten [text
block]

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesExplanatory

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/282

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfOtherOperatin
gExpenseExplanatory

text block

Informatieverschaffing over andere De informatieverschaffing over andere exploitatielasten. gebruikelijke werkwijze: IAS
exploitatielasten [text block]
[Zie: andere exploitatiebaten (-lasten)]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatin
gIncomeExpenseExplanatory

text block

Informatieverschaffing over andere De informatieverschaffing over andere exploitatiebaten of gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
exploitatiebaten (-lasten) [text
-lasten. [Zie: andere exploitatiebaten (-lasten)]
block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatin
gIncomeExplanatory

text block

Informatieverschaffing over andere De informatieverschaffing over andere exploitatiebaten. gebruikelijke werkwijze: IAS
exploitatiebaten [text block]
[Zie: andere exploitatiebaten (-lasten)]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sContingentLiabilitiesAnd
ContingentAssetsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over andere De volledige informatieverschaffing over andere voorzie informatieverschaffing: IAS
voorzieningen, voorwaardelijke
ningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke 37 Informatieverschaffing
verplichtingen en voorwaardelijke activa.
activa [text block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
Explanatory

text block

Informatieverschaffing over andere De informatieverschaffing over andere voorzieningen. informatieverschaffing: IAS
voorzieningen [text block]
[Zie: andere voorzieningen]
37 84

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
Table

ifrs-full

DisclosureOfPerformance
ObligationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPerformance
ObligationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPerformance
ObligationsLineItems

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Informatieverschaffing over andere
voorzieningen [abstract]

table

Informatieverschaffing over andere Schema met informatie over andere voorzieningen.
voorzieningen [table]

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over andere Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
voorzieningen [line items]
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.
informatieverschaffing: IAS
37 84

Informatieverschaffing over
prestatieverplichtingen [abstract]
text block

De informatieverschaffing over prestatieverplichtingen uit informatieverschaffing: IFRS
Informatieverschaffing over
prestatieverplichtingen [text block] hoofde van contracten met klanten. [Zie: prestatiever 15 119
plichtingen [member]]

L 429/283

Informatieverschaffing over
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
prestatieverplichtingen [line items] opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfPerformance
ObligationsTable

table

Informatieverschaffing over
prestatieverplichtingen [table]

Schema met informatie over prestatieverplichtingen uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van contracten met klanten.
15 119

ifrs-full

DisclosureOfPrepaymentsAn
dOtherAssetsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over vooruitbetalingen en an gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
vooruitbetalingen en andere activa dere activa. [Zie: andere activa; vooruitbetalingen]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesTable

table

Informatieverschaffing over
producten en diensten [table]

Schema met informatie over producten en diensten van informatieverschaffing: IFRS
de entiteit.
8 32

ifrs-full

DisclosureOfProfitLossFrom
OperatingActivitiesExplanato
ry

text block

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

De informatieverschaffing over winst (verlies) uit operati gebruikelijke werkwijze: IAS
onele activiteiten. [Zie: winst (verlies) uit operationele ac 1 10 e
tiviteiten]

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentLineItems

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentTable

NL

ifrs-full

L 429/284

Prefix

Informatieverschaffing over
producten en diensten [abstract]
text block

Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over de producten en diensten informatieverschaffing: IFRS
8 32
producten en diensten [text block] van de entiteit. [Zie: producten en diensten [member]]
Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
producten en diensten [line items] opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
materiële vaste activa [abstract]
text block

De volledige informatieverschaffing over materiële vaste informatieverschaffing: IAS
activa.
16 Informatieverschaffing

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
materiële vaste activa [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
materiële vaste activa [table]

Schema met informatie over gegevens over materiële vaste informatieverschaffing: IAS
16 73
activa.

18.12.2020

table

Informatieverschaffing over
materiële vaste activa [text block]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMa
trixAbstract

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMa
trixExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
Table

ifrs-full

DisclosureOfProvisionsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutLeasesForLes
seeAbstract

Kwantitatieve
informatieverschaffing over
leaseovereenkomsten voor de
lessee [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutLeasesForLes
sorAbstract

Kwantitatieve
informatieverschaffing over
leaseovereenkomsten voor de
lessor [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutRightofuseAs
setsAbstract

Kwantitatieve
informatieverschaffing over activa
met gebruiksrecht [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
text block
formationAboutRightofuseAs
setsExplanatory

Kwantitatieve
informatieverschaffing over activa
met gebruiksrecht [text block]

De kwantitatieve informatieverschaffing over activa met informatieverschaffing: IFRS
gebruiksrecht. [Zie: activa met gebruiksrecht]
16 53

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutRightofuseAs
setsLineItems

Kwantitatieve
informatieverschaffing over activa
met gebruiksrecht [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
table
formationAboutRightofuseAs
setsTable

Kwantitatieve
informatieverschaffing over activa
met gebruiksrecht [table]

Schema met informatie over activa met gebruiksrecht.

Informatieverschaffing over de
voorzieningenmatrix [abstract]
text block

Informatieverschaffing over de
voorzieningenmatrix [text block]

De informatieverschaffing over de voorzieningenmatrix.

Informatieverschaffing over de
voorzieningenmatrix [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over de
voorzieningenmatrix [table]

Schema met informatie over de voorzieningenmatrix.

text block

Informatieverschaffing over
voorzieningen [text block]

De informatieverschaffing over voorzieningen. [Zie: voor gebruikelijke werkwijze: IAS
zieningen]
1 10 e

18.12.2020

Prefix

voorbeeld: IFRS 7 35N
NL

voorbeeld: IFRS 7 35N
Publicatieblad van de Europese Unie
L 429/285

informatieverschaffing: IFRS
16 53

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareOp
tionsAbstract

Informatieverschaffing over de
bandbreedte van uitoefenprijzen
van uitstaande aandelenopties
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercise text block
PricesOfOutstandingShareOp
tionsExplanatory

De informatieverschaffing over de bandbreedte van uit informatieverschaffing: IFRS
Informatieverschaffing over de
oefenprijzen voor uitstaande aandelenopties.
2 45 d
bandbreedte van uitoefenprijzen
van uitstaande aandelenopties [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareOp
tionsLineItems

Informatieverschaffing over de
bandbreedte van uitoefenprijzen
van uitstaande aandelenopties [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercise table
PricesOfOutstandingShareOp
tionsTable

Informatieverschaffing over de
bandbreedte van uitoefenprijzen
van uitstaande aandelenopties
[table]

Schema met informatie over de bandbreedte van uitoefen informatieverschaffing: IFRS
prijzen van uitstaande aandelenopties.
2 45 d

ifrs-full

DisclosureOfRankingAndA
mountsOfPotentialLossesIn
StructuredEntitiesBorneByPar
tiesWhoseInterestsRankLo
werThanEntitysInterestsExpla
natory

Informatieverschaffing over de
rangorde en bedragen van
potentiële verliezen in
gestructureerde entiteiten die
worden gedragen door partijen
waarvan de belangen van lagere
rangorde zijn dan de belangen van
de entiteit [text block]

De informatieverschaffing over de rangorde en bedragen voorbeeld: IFRS 12 B26 d
van potentiële verliezen in gestructureerde entiteiten die
worden gedragen door partijen waarvan de belangen van
lagere rangorde zijn dan de belangen van de entiteit in de
gestructureerde entiteiten.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsExplanato
ry

Publicatieblad van de Europese Unie

text block

NL

ifrs-full

L 429/286

Prefix

Informatieverschaffing over de
herclassificatie van financiële activa
[abstract]
Informatieverschaffing over de
De informatieverschaffing over de herclassificatie van fi informatieverschaffing: IFRS
7 12B
herclassificatie van financiële activa nanciële activa. [Zie: financiële activa]
[text block]

18.12.2020

text block

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsTable

table

Informatieverschaffing over de
Schema met informatie over de herclassificatie van finan informatieverschaffing: IFRS
herclassificatie van financiële activa ciële activa.
7 12B
[table]

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialInstrumentsEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over de
herclassificatie van financiële
instrumenten [text block]

ifrs-full

DisclosureOfReclassifications
OrChangesInPresentationAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfReclassifications
OrChangesInPresentationEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfReclassifications
OrChangesInPresentationLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfReclassifications
OrChangesInPresentationTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBe text block
tweenInvestmentDerecognise
dAndAssetsAndLiabilitiesRe
cognisedTransitionFromAc
countingForInvestmentAtCos
tOrInAccordanceWit
hIFRS9ToAccountingForAs
setsAndLiabilitiesExplanatory

De informatieverschaffing over de herclassificatie van fi gebruikelijke werkwijze: IAS
nanciële instrumenten. [Zie: financiële instrumenten, 1 10 e
klasse [member]]

table

De informatieverschaffing over herclassificaties of wijzi informatieverschaffing:
gingen in de presentatie van posten in de jaarrekening. IAS 1 41

Informatieverschaffing over
herclassificaties of wijzigingen in
de presentatie [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
herclassificaties of wijzigingen in
de presentatie [table]

Schema met informatie over herclassificaties of wijzigin informatieverschaffing:
gen in de presentatie.
IAS 1 41

Informatieverschaffing over de
aansluiting tussen verwijderde
investeringen en opgenomen
activa en verplichtingen, overgang
van administratieve verwerking
van investeringen tegen kostprijs
of in overeenstemming met IFRS 9
naar administratieve verwerking
van activa en verplichtingen [text
block]

De informatieverschaffing over de aansluiting tussen de informatieverschaffing: IFRS
verwijderde investeringen en de opgenomen activa en ver 11 C12 b
plichtingen bij de overgang van de administratieve ver
werking van investeringen tegen kostprijs of in overeen
stemming met IFRS 9 naar de administratieve verwerking
van activa en verplichtingen.
L 429/287

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

Publicatieblad van de Europese Unie

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

NL

Informatieverschaffing over de
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
herclassificatie van financiële activa opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
[line items]
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De informatieverschaffing over de aansluiting tussen de informatieverschaffing: IFRS
verwijderde investeringen en de opgenomen activa en ver 11 C10
plichtingen bij de overgang van de vermogensmutatie
methode naar de administratieve verwerking van activa
en verplichtingen.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsAb
stract

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
biologische activa [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInBiologicalAssetsEx
planatory

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
biologische activa [text block]

De informatieverschaffing over de mutatieoverzichten van informatieverschaffing: IAS
biologische activa. [Zie: biologische activa]
41 50

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsLi
neItems

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
biologische activa [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInBiologicalAssetsTa
ble

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
biologische activa [table]

Schema met informatie over de mutatieoverzichten van informatieverschaffing: IAS
41 50
biologische activa.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillAbstract

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van goodwill
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInGoodwillExplanato
ry

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van goodwill
[text block]

De informatieverschaffing over de mutatieoverzichten van informatieverschaffing: IFRS
goodwill. [Zie: goodwill]
3 B67 d

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillLineItems

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van goodwill
[line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInGoodwillTable

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van goodwill
[table]

Schema met informatie over de mutatieoverzichten van informatieverschaffing: IFRS
3 B67 d
goodwill.

18.12.2020

Informatieverschaffing over de
aansluiting tussen verwijderde
investeringen en opgenomen
activa en verplichtingen, overgang
van vermogensmutatiemethode
naar administratieve verwerking
van activa en verplichtingen [text
block]

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfReconciliationBe text block
tweenInvestmentDerecognise
dAndAssetsAndLiabilitiesRe
cognisedTransitionFromEqui
tyMethodToAccountingForAs
setsAndLiabilitiesExplanatory

NL

ifrs-full

L 429/288

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInInsuranceContracts
ByComponentsExplanatory

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
verzekeringscontracten per
component [text block]

De informatieverschaffing over de mutatieoverzichten van informatieverschaffing: IFRS
verzekeringscontracten per component, d.w.z.de schattin 17 101 — ingangsdatum
gen van de contante waarde van de toekomstige kasstro 1.1.2021
men, de risicoaanpassing voor niet-financieel risico en de
contractuele dienstenmarge. [Zie: verzekeringscontracten
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByComponentsLineItems

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
verzekeringscontracten per
component [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInInsuranceContracts
ByComponentsTable

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
verzekeringscontracten per
component [table]

Schema met informatie over de mutatieoverzichten van informatieverschaffing: IFRS
verzekeringscontracten per component.
17 101 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByRemainingCoverageAndIn
curredClaimsAbstract

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
verzekeringscontracten volgens
resterende dekking en ontstane
claims [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInInsuranceContracts
ByRemainingCoverageAndIn
curredClaimsExplanatory

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
verzekeringscontracten volgens
resterende dekking en ontstane
claims [text block]

De informatieverschaffing over de mutatieoverzichten van informatieverschaffing: IFRS
verzekeringscontracten volgens resterende dekking en ont 17 100 — ingangsdatum
stane claims. [Zie: verzekeringscontracten [member]]
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByRemainingCoverageAndIn
curredClaimsLineItems

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
verzekeringscontracten volgens
resterende dekking en ontstane
claims [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInInsuranceContracts
ByRemainingCoverageAndIn
curredClaimsTable

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
verzekeringscontracten volgens
resterende dekking en ontstane
claims [table]

Schema met informatie over de mutatieoverzichten van informatieverschaffing: IFRS
verzekeringscontracten volgens resterende dekking en ont 17 100 — ingangsdatum
stane claims.
1.1.2021

L 429/289

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
verzekeringscontracten per
component [abstract]

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByComponentsAbstract

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
immateriële activa en goodwill
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
immateriële activa en goodwill
[text block]

De informatieverschaffing over de mutatieoverzichten van gebruikelijke werkwijze: IAS
immateriële activa en goodwill. [Zie: immateriële activa en 38 118
goodwill]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillLineItems

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
immateriële activa en goodwill
[line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillTable

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van
immateriële activa en goodwill
[table]

Schema met informatie over de mutatieoverzichten van gebruikelijke werkwijze: IAS
immateriële activa en goodwill.
38 118

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFi
nancialInstrumentsAbstract

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van de
voorziening voor verliezen en een
verklaring van veranderingen in de
brutoboekwaarde voor financiële
instrumenten [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFi
nancialInstrumentsExplanato
ry

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van de
voorziening voor verliezen en een
verklaring van veranderingen in de
brutoboekwaarde voor financiële
instrumenten [text block]

NL

ifrs-full

L 429/290

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie

informatieverschaffing: IFRS
7 35H,
informatieverschaffing: IFRS
7 35I

18.12.2020

De informatieverschaffing over mutatieoverzichten van de
voorziening voor verliezen en een verklaring van verande
ringen in de brutoboekwaarde voor financiële instrumen
ten. De voorziening voor verliezen is de voorziening voor
te verwachten kredietverliezen op financiële activa ge
waardeerd overeenkomstig alinea 4.1.2 van IFRS 9, lease
vorderingen en contractactiva, het geaccumuleerde bedrag
van de bijzondere waardevermindering van financiële ac
tiva gewaardeerd overeenkomstig alinea 4.1.2A van IFRS
9 en de voorziening voor te verwachten kredietverliezen
op leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten.
[Zie: brutoboekwaarde [member]]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFi
nancialInstrumentsLineItems

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van de
voorziening voor verliezen en een
verklaring van veranderingen in de
brutoboekwaarde voor financiële
instrumenten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFi
nancialInstrumentsTable

Informatieverschaffing over
mutatieoverzichten van de
voorziening voor verliezen en een
verklaring van veranderingen in de
brutoboekwaarde voor financiële
instrumenten [table]

Schema met informatie over mutatieoverzichten van de
voorziening voor verliezen en een verklaring van verande
ringen in de brutoboekwaarde voor financiële instrumen
ten.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
FinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNet
tingArrangementsOrSimilarA
greementsToIndividualLineI
temsInStatementOfFinancial
PositionExplanatory

Informatieverschaffing over de
aansluiting van financiële activa
onderhevig aan saldering,
afdwingbare “master netting”overeenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten met afzonderlijke
posten in het overzicht van de
financiële positie [text block]

De informatieverschaffing over de aansluiting van de net informatieverschaffing: IFRS
tobedragen die zijn gepresenteerd in het overzicht van de 7 B46
financiële positie voor financiële activa die zijn gesaldeerd
of onderhevig zijn aan een afdwingbare “master netting”overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst met de be
dragen van afzonderlijke posten die zijn gepresenteerd in
het overzicht van de financiële positie. [Zie: financiële
activa]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
FinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsToIndividual
LineItemsInStatementOfFinan
cialPositionExplanatory

Informatieverschaffing over de
aansluiting van financiële
verplichtingen onderhevig aan
saldering, afdwingbare “master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkomsten met
afzonderlijke posten in het
overzicht van de financiële positie
[text block]

De informatieverschaffing over de aansluiting van de net informatieverschaffing: IFRS
tobedragen die zijn gepresenteerd in het overzicht van de 7 B46
financiële positie voor financiële verplichtingen die zijn
gesaldeerd of onderhevig zijn aan een afdwingbare “mas
ter netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst
met de bedragen van afzonderlijke posten die zijn gepre
senteerd in het overzicht van de financiële positie. [Zie:
financiële verplichtingen]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fLiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesAbstract

Informatieverschaffing over de
aansluiting van uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fLiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesExplanatory

informatieverschaffing: IFRS
7 35H,
informatieverschaffing: IFRS
7 35I

L 429/291

Informatieverschaffing over de
De informatieverschaffing over de aansluiting van uit fi voorbeeld: IAS 7 44D
aansluiting van uit
nancieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen. [Zie:
financieringsactiviteiten
uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen]
voortvloeiende verplichtingen [text
block]

Publicatieblad van de Europese Unie

text block

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over de
aansluiting van uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over de
aansluiting van uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen
[table]

Schema met informatie over de aansluiting van uit finan voorbeeld: IAS 7 44D
cieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen.

DisclosureOfReconciliationO
fLiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationO
fLiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
SummarisedFinancialInforma
tionOfAssociateAccountedFo
rUsingEquityMethodToCarry
ingAmountOfInterestInAsso
ciateExplanatory

Informatieverschaffing over de
aansluiting van samengevatte
financiële informatie van een
geassocieerde deelneming
administratief verwerkt met
behulp van de
vermogensmutatiemethode met de
boekwaarde van het belang in de
geassocieerde deelneming [text
block]

De informatieverschaffing over de aansluiting van de sa informatieverschaffing: IFRS
mengevatte financiële informatie van een geassocieerde 12 B14 b
onderneming, administratief verwerkt met behulp van de
vermogensmutatiemethode, met de boekwaarde van het
belang van de verslaggevende entiteit in de geassocieerde
deelneming. [Zie: boekwaarde [member]; geassocieerde
deelnemingen [member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
SummarisedFinancialInforma
tionOfJointVentureAccoun
tedForUsingEquityMethodTo
CarryingAmountOfInterestIn
JointVentureExplanatory

Informatieverschaffing over de
aansluiting van samengevatte
financiële informatie van een joint
venture administratief verwerkt
met behulp van de
vermogensmutatiemethode met de
boekwaarde van het belang in de
joint venture [text block]

De informatieverschaffing over de aansluiting van de sa informatieverschaffing: IFRS
mengevatte financiële informatie van een joint venture, 12 B14 b
administratief verwerkt met behulp van de vermogens
mutatiemethode, met de boekwaarde van het belang van
de verslaggevende entiteit in de joint venture. [Zie: boek
waarde [member]; joint ventures [member]]

ifrs-full

DisclosureOfRedemptionPro
hibitionTransferBetweenFi
nancialLiabilitiesAndEquityEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilities
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilitiesEx
planatory

table

text block

Publicatieblad van de Europese Unie

ifrs-full

NL

Label

L 429/292

Prefix

De volledige informatieverschaffing over de wijziging in informatieverschaffing: IFRIC
Informatieverschaffing over een
terugbetalingsverbod, overdracht
een terugbetalingsverbod die leidt tot een overdracht tus 2 Informatieverschaffing
tussen financiële verplichtingen en sen financiële verplichtingen en eigen vermogen.
eigen vermogen [text block]
Informatieverschaffing over
opnieuw aangewezen financiële
activa en verplichtingen [abstract]
Informatieverschaffing over
opnieuw aangewezen financiële
activa en verplichtingen [text
block]

De informatieverschaffing over financiële activa en finan informatieverschaffing: IFRS
ciële verplichtingen die opnieuw zijn aangewezen bij de 1 29
overgang naar IFRS. [Zie: financiële activa; financiële ver
plichtingen; IFRS [member]]

18.12.2020

text block

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilitiesTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17Ab
stract

Informatieverschaffing over
nieuwe aanwijzing van financiële
activa op datum van de eerste
toepassing van IFRS 17 [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf text block
FinancialAssetsAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17Expla
natory

Informatieverschaffing over
nieuwe aanwijzing van financiële
activa op datum van de eerste
toepassing van IFRS 17 [text
block]

De informatieverschaffing over de nieuwe aanwijzing van informatieverschaffing: IFRS
financiële activa op de datum van de eerste toepassing van 17 C32 — ingangsdatum
IFRS 17.
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17LineI
tems

Informatieverschaffing over
nieuwe aanwijzing van financiële
activa op datum van de eerste
toepassing van IFRS 17 [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf table
FinancialAssetsAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17Table

Informatieverschaffing over
nieuwe aanwijzing van financiële
activa op datum van de eerste
toepassing van IFRS 17 [table]

Schema met informatie over de nieuwe aanwijzing van informatieverschaffing: IFRS
financiële activa op de datum van de eerste toepassing 17 C32 — ingangsdatum
van IFRS 17.
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfRegulatoryDefer
ralAccountsExplanatory

Informatieverschaffing over
uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [text block]

De volledige informatieverschaffing over uitgestelde reke informatieverschaffing: IFRS
ningen in verband met prijsregulering.
14 Presentatie,
informatieverschaffing: IFRS
14 Informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfReimbursement
RightsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReimbursement
RightsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursement
RightsLineItems

table

text block

Informatieverschaffing over
opnieuw aangewezen financiële
activa en verplichtingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
opnieuw aangewezen financiële
activa en verplichtingen [table]

Schema met informatie over opnieuw aangewezen finan informatieverschaffing: IFRS
ciële verplichtingen.
1 29

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilitiesLi
neItems

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Informatieverschaffing over
restitutierechten [abstract]
text block

De informatieverschaffing over restitutierechten. [Zie: res informatieverschaffing: IAS
titutierechten, gewaardeerd tegen reële waarde]
19 140 b

Informatieverschaffing over
restitutierechten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

L 429/293

Informatieverschaffing over
restitutierechten [text block]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over
restitutierechten [table]

Schema met informatie over restitutierechten.

informatieverschaffing: IAS
19 140 b

ifrs-full

DisclosureOfReinsuranceEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over
herverzekering [text block]

De informatieverschaffing over herverzekering.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfRelatedPartyEx
planatory

text block

Informatieverschaffing over
verbonden partijen [text block]

De volledige informatieverschaffing over verbonden par informatieverschaffing: IAS
tijen.
24 Informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfRepurchaseAn
dReverseRepurchaseAgreem
entsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
terugkoop- en omgekeerde
terugkoopovereenkomsten [text
block]

De informatieverschaffing over terugkoop- en omgekeerde gebruikelijke werkwijze: IAS
terugkoopovereenkomsten.
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfResearchAndDe
velopmentExpenseExplanato
ry

text block

Informatieverschaffing over
onderzoeks- en
ontwikkelingskosten [text block]

De informatieverschaffing over onderzoeks- en ontwikke gebruikelijke werkwijze: IAS
lingskosten. [Zie: onderzoeks- en ontwikkelingskosten]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfReservesAndO
therEquityInterestExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
reserves binnen het eigen
vermogen [text block]

De informatieverschaffing over reserves binnen het eigen informatieverschaffing:
vermogen. [Zie: andere reserves [member]]
IAS 1 79 b

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE
quityAbstract

Informatieverschaffing over
reserves binnen het eigen
vermogen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE
quityLineItems

Informatieverschaffing over
reserves binnen het eigen
vermogen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE table
quityTable

Informatieverschaffing over
reserves binnen het eigen
vermogen [table]

Schema met informatie over reserves binnen het eigen informatieverschaffing:
vermogen.
IAS 1 79 b

ifrs-full

DisclosureOfRestrictedCas
text block
hAndCashEquivalentsExplana
tory

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

De informatieverschaffing over aan restricties onderhevige gebruikelijke werkwijze: IAS
geldmiddelen en kasequivalenten. [Zie: aan restricties on 1 10 e
derhevige geldmiddelen en kasequivalenten]

ifrs-full

DisclosureOfRevenueExplana
tory

Informatieverschaffing over
opbrengsten [text block]

De volledige informatieverschaffing over opbrengsten.

text block

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e

18.12.2020

table
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DisclosureOfReimbursement
RightsTable

NL

ifrs-full

L 429/294

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

text block

Label

Informatieverschaffing over
opbrengsten uit hoofde van
contracten met klanten [text
block]

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfRevenueFrom
ContractsWithCustomersEx
planatory

De volledige informatieverschaffing over opbrengsten uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van contracten met klanten.
15 Presentatie,
informatieverschaffing: IFRS
15 Informatieverschaffing

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedge
AccountingAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedge
AccountingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedge
AccountingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedge
AccountingTable

table

Informatieverschaffing over de
risicobeheerstrategie in verband
met hedge accounting [table]

Schema met informatie over de risicobeheerstrategie in informatieverschaffing: IFRS
verband met hedge accounting.
7 22A

ifrs-full

DisclosureOfSegmentsMajor
CustomersExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
belangrijke cliënten [text block]

De informatieverschaffing over belangrijke cliënten.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptions
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptions
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptionsLi
neItems

NL

ifrs-full

Informatieverschaffing over de
risicobeheerstrategie in verband
met hedge accounting [abstract]
text block

Informatieverschaffing over de
De informatieverschaffing over de risicobeheerstrategie in informatieverschaffing: IFRS
risicobeheerstrategie in verband
verband met hedge accounting.
7 22A
met hedge accounting [text block]

informatieverschaffing: IFRS
8 34

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse voor
actuariële veronderstellingen
[abstract]
De informatieverschaffing over de gevoeligheidsanalyse informatieverschaffing: IAS
voor belangrijke actuariële veronderstellingen gebruikt 19 145
om de contante waarde van een brutoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie:
actuariële veronderstellingen [member]; brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd
tegen contante waarde]]

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse voor
actuariële veronderstellingen [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

L 429/295

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse voor
actuariële veronderstellingen [text
block]

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over de
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
risicobeheerstrategie in verband
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
met hedge accounting [line items] verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

text block

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse voor
actuariële veronderstellingen
[table]

Referenties

Schema met informatie over de gevoeligheidsanalyse voor informatieverschaffing: IAS
actuariële veronderstellingen.
19 145

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs, activa
[abstract]
text block

table

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs, activa [text
block]

De informatieverschaffing over de gevoeligheidsanalyse informatieverschaffing: IFRS
van de waardering van activa tegen reële waarde voor 13 93 h
veranderingen van niet-waarneembare inputs.

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs, activa [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs, activa
[table]

Schema met informatie over de gevoeligheidsanalyse van informatieverschaffing: IFRS
de waardering van activa tegen reële waarde voor ver 13 93 h
anderingen van niet-waarneembare inputs.

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit [abstract]

18.12.2020

ifrs-full

table

Documentatielabel

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptions
Table

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/296

Prefix

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesExplanatory

table

Referenties

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit [text block]

De informatieverschaffing over de gevoeligheidsanalyse informatieverschaffing: IFRS
van de waardering van eigenvermogensinstrumenten van 13 93 h
de entiteit tegen reële waarde voor veranderingen van
niet-waarneembare inputs.

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit [table]

Schema met informatie over de gevoeligheidsanalyse van informatieverschaffing: IFRS
de waardering van eigenvermogensinstrumenten van de 13 93 h
entiteit tegen reële waarde voor veranderingen van nietwaarneembare inputs.

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs,
verplichtingen [abstract]

text block

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs,
verplichtingen [text block]

De informatieverschaffing over de gevoeligheidsanalyse informatieverschaffing: IFRS
van de waardering van verplichtingen tegen reële waarde 13 93 h
voor veranderingen van niet-waarneembare inputs.
L 429/297

ifrs-full

text block

Documentatielabel
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DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsExplanatory

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOtherThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17Explana
tory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExposu
resThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Ab
stract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExposu
resThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Expla
natory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExposu
resThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17LineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExposu
resThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Table

Referenties

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs,
verplichtingen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse van de
waardering tegen reële waarde
voor veranderingen van nietwaarneembare inputs,
verplichtingen [table]

Schema met informatie over de gevoeligheidsanalyse van informatieverschaffing: IFRS
de waardering van verplichtingen tegen reële waarde voor 13 93 h
veranderingen van niet-waarneembare inputs.

text block

Informatieverschaffing over andere De informatieverschaffing over een andere gevoeligheidsa informatieverschaffing: IFRS
gevoeligheidsanalyse dan
nalyse dan die welke in alinea 128(a) van IFRS 17 be 17 129 — ingangsdatum
beschreven in alinea 128(a) van
schreven is.
1.1.2021
IFRS 17 [text block]
Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse voor
veranderingen in risicoposities die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [table]

text block

table

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse voor
veranderingen in risicoposities die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [text block]

De informatieverschaffing over de gevoeligheidsanalyse informatieverschaffing: IFRS
voor veranderingen in risicoposities die voortvloeien uit 17 128 a — ingangsdatum
binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende con 1.1.2021
tracten.

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse voor
veranderingen in risicoposities die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over de
gevoeligheidsanalyse voor
veranderingen in risicoposities die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [table]

Schema met informatie over de gevoeligheidsanalyse voor informatieverschaffing: IFRS
veranderingen in risicoposities die voortvloeien uit binnen 17 128 a — ingangsdatum
het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021

18.12.2020

ifrs-full

Documentatielabel
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DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesLineItems

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/298

Prefix

Elementnaam/rol URI

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessi
onArrangementsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessi
onArrangementsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessi
onArrangementsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessi
onArrangementsTable

ifrs-full

DisclosureOfSharebasedPay
mentArrangementsExplanato
ry

text block

Informatieverschaffing over de
gevoeligheid voor
verzekeringsrisico [text block]

Documentatielabel

Referenties

De informatieverschaffing over de gevoeligheid van de informatieverschaffing: IFRS
entiteit voor verzekeringsrisico.
4 39 c i — vervaldatum
1.1.2021

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten
[abstract]
text block

De volledige informatieverschaffing over de dienstver informatieverschaffing: SIC
lening uit hoofde van concessieovereenkomsten.
29 Consensus

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

table

Gedetailleerde
informatieverschaffing over
dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten [table]

Schema met informatie over dienstverlening uit hoofde informatieverschaffing: SIC
van concessieovereenkomsten.
29 6

text block

Informatieverschaffing over op
aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten [text
block]

De volledige informatieverschaffing over op aandelen ge informatieverschaffing: IFRS
baseerde betalingsovereenkomsten.
2 44

ifrs-full

DisclosureOfShareCapitalRe
text block
servesAndOtherEquityInterest
Explanatory

Informatieverschaffing over
aandelenkapitaal, reserves en
andere aandelenbelangen [text
block]

De volledige informatieverschaffing over aandelenkapitaal, informatieverschaffing:
reserves en andere aandelenbelangen.
IAS 1 79

ifrs-full

DisclosureOfSignificantAd
justmentsToValuationObtai
nedExplanatory

Informatieverschaffing over
belangrijke aanpassingen aan een
verkregen waardering [text block]

De informatieverschaffing over de aansluiting tussen de informatieverschaffing: IAS
verkregen waardering voor een vastgoedbelegging en de 40 77
aangepaste waardering opgenomen in de jaarrekening,
met inbegrip van het samengevoegde bedrag van eventu
ele opgenomen leaseverplichtingen die opnieuw zijn toe
gevoegd en enige andere belangrijke aanpassingen. [Zie:
vastgoedbeleggingen]

text block

L 429/299

Informatieverschaffing over de
dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten [text
block]

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfSensitivityToIn
suranceRiskExplanatory

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

DisclosureOfSignificantIntere
stRateBenchmarksToWhi
chEntitysHedgingRelations
hipsAreExposedExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest text block
mentsInAssociatesExplanatory

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesTable

ifrs-full
ifrs-full

table

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesAbstract
DisclosureOfSignificantInvest text block
mentsInSubsidiariesExplanato
ry

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesTable

table

De informatieverschaffing over de belangrijke rentebench informatieverschaffing: IFRS
marks waaraan de afdekkingsrelaties van de entiteit zijn 7 24H a
blootgesteld.

De informatieverschaffing over geassocieerde deelnemin informatieverschaffing:
27 17 b,
gen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]
informatieverschaffing:
27 16 b,
informatieverschaffing:
12 B4 d
Informatieverschaffing over
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
geassocieerde deelnemingen [line
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
items]
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.
Schema met informatie over geassocieerde deelnemingen. informatieverschaffing:
Informatieverschaffing over
geassocieerde deelnemingen [table]
27 17 b,
informatieverschaffing:
27 16 b,
informatieverschaffing:
12 B4 d
Informatieverschaffing over
dochterondernemingen [abstract]
Informatieverschaffing over
De informatieverschaffing over dochterondernemingen. informatieverschaffing:
27 17 b,
dochterondernemingen [text
[Zie: dochterondernemingen [member]]
block]
informatieverschaffing:
27 16 b,
informatieverschaffing:
12 B4 a
Informatieverschaffing over
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
dochterondernemingen [line
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
items]
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.
Schema met informatie over dochterondernemingen.
Informatieverschaffing over
informatieverschaffing:
dochterondernemingen [table]
27 17 b,
informatieverschaffing:
27 16 b,
informatieverschaffing:
12 B4 a

IAS
IAS
IFRS

IAS
IAS
IFRS

IAS
IAS
IFRS

IAS
IAS
IFRS

18.12.2020

ifrs-full

Informatieverschaffing over
belangrijke rentebenchmarks
waaraan afdekkingsrelaties van
entiteit zijn blootgesteld [text
block]
Informatieverschaffing over
geassocieerde deelnemingen
[abstract]
Informatieverschaffing over
geassocieerde deelnemingen [text
block]

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie

ifrs-full

text block

Documentatielabel

NL

ifrs-full

Label

L 429/300

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMa
deInRelationToInterestsInO
therEntitiesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
belangrijke oordelen en
veronderstellingen met betrekking
tot belangen in andere entiteiten
[text block]

De informatieverschaffing over belangrijke oordelen en informatieverschaffing: IFRS
veronderstellingen met betrekking tot belangen in andere 12 7
entiteiten.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndChangesInJudge
mentsMadeInApplyin
gIFRS17Explanatory

text block

Informatieverschaffing over
significante oordelen (en
wijzigingen in oordelen) bij de
toepassing van IFRS 17 [text
block]

De informatieverschaffing over de significante oordelen informatieverschaffing: IFRS
(en wijzigingen in oordelen) bij de toepassing van IFRS 17 117 — ingangsdatum
17. Een entiteit moet in het bijzonder de gehanteerde 1.1.2021
inputs, veronderstellingen en schattingstechnieken vermel
den.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfAssetsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfAssetsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfAssetsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfEquityAb
stract

NL

ifrs-full

table

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde van activa [text
block]

De informatieverschaffing over significante inputs waar informatieverschaffing: IFRS
voor geen marktgegevens beschikbaar zijn en die zijn 13 93 d
ontwikkeld met behulp van de beste informatie die be
schikbaar is over de veronderstellingen waarvan markt
deelnemers bij het waarderen van de reële waarde van
activa zouden uitgaan.

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde van activa [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde van activa
[table]

Schema met informatie over significante niet-waarneem informatieverschaffing: IFRS
bare inputs gebruikt bij de waardering tegen reële waarde 13 93 d
van activa.

L 429/301

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde van eigen
vermogen [abstract]

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde van activa
[abstract]
text block

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfEquityLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfLiabilitiesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfLiabilitiesLi
neItems

table

Referenties

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde van eigen
vermogen [text block]

De informatieverschaffing over significante inputs waar informatieverschaffing: IFRS
voor geen marktgegevens beschikbaar zijn en die zijn 13 93 d
ontwikkeld met behulp van de beste informatie die be
schikbaar is over de veronderstellingen waarvan markt
deelnemers bij het waarderen van de reële waarde van
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit zouden uit
gaan. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een entiteit
[member]]

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde van eigen
vermogen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde van eigen
vermogen [table]

Schema met informatie over significante niet-waarneem informatieverschaffing: IFRS
bare inputs gebruikt bij de waardering tegen reële waarde 13 93 d
van eigen vermogen.

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde van
verplichtingen [abstract]
text block

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde van
verplichtingen [text block]

De informatieverschaffing over significante inputs waar informatieverschaffing: IFRS
voor geen marktgegevens beschikbaar zijn en die zijn 13 93 d
ontwikkeld met behulp van de beste informatie die be
schikbaar is over de veronderstellingen waarvan markt
deelnemers bij het waarderen van de reële waarde van
verplichtingen zouden uitgaan.

Informatieverschaffing over
significante niet-waarneembare
inputs gebruikt bij de waardering
tegen reële waarde van
verplichtingen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

18.12.2020

ifrs-full

text block

Documentatielabel

Publicatieblad van de Europese Unie

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfEquityExpla
natory

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/302

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

table

Informatieverschaffing over significante
niet-waarneembare inputs gebruikt bij
de waardering tegen reële waarde van
verplichtingen [table]

Schema met informatie over significante niet-waarneembare in
puts gebruikt bij de waardering tegen reële waarde van verplich
tingen.

informatieverschaffing:
IFRS 13 93 d

ifrs-full

DisclosureOfSubordinatedLiabili
tiesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
achtergestelde verplichtingen [text
block]

De informatieverschaffing over achtergestelde verplichtingen.
[Zie: achtergestelde verplichtingen]

gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfSummaryOfSignifi
cantAccountingPoliciesExplanato
ry

text block

Informatieverschaffing over de
belangrijke gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving [text
block]

De volledige informatieverschaffing over de belangrijke gehan
teerde grondslagen voor financiële verslaggeving toegepast door
de entiteit.

informatieverschaffing: IAS
1 117

ifrs-full

DisclosureOfTaxReceivablesAnd
PayablesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
belastingvorderingen en -schulden [text
block]

De informatieverschaffing over belastingvorderingen en -schul
den.

gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsExplanatory

Informatieverschaffing over tijdelijk
verschil, niet-gecompenseerde fiscaal
verrekenbare verliezen en ongebruikte
fiscaal verrekenbare tegoeden [text
block]

De informatieverschaffing over elk type tijdelijk verschil, niet-ge
compenseerde fiscaal verrekenbare verliezen en ongebruikte fis
caal verrekenbare tegoeden. [Zie: ongebruikte fiscaal verrekenbare
tegoeden [member]; niet-gecompenseerde fiscaal verrekenbare
verliezen [member]; tijdelijke verschillen [member]]

informatieverschaffing:
IAS 12 81 g

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsLineItems

Informatieverschaffing over tijdelijk
verschil, niet-gecompenseerde fiscaal
verrekenbare verliezen en ongebruikte
fiscaal verrekenbare tegoeden [line
items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn opge
nomen. Deze concepten worden gebruikt voor de verschaffing
van te rapporteren informatie die verband houdt met domein
leden die zijn gedefinieerd in één of meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsTable

Informatieverschaffing over tijdelijk
verschil, niet-gecompenseerde fiscaal
verrekenbare verliezen en ongebruikte
fiscaal verrekenbare tegoeden [table]

Schema met informatie over tijdelijke verschillen, niet-gecompen
seerde fiscaal verrekenbare verliezen en ongebruikte fiscaal ver
rekenbare tegoeden.

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndConditi
onsOfSharebasedPaymentArran
gementAbstract

Informatieverschaffing over tijdelijk
verschil, niet-gecompenseerde fiscaal
verrekenbare verliezen en ongebruikte
fiscaal verrekenbare tegoeden [abstract]
text block

table

informatieverschaffing:
IAS 12 81 g

L 429/303

Informatieverschaffing over
contractuele bepalingen van een op
aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst [abstract]
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DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesTable

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfTermsAndCondi text block
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementExplanatory

Informatieverschaffing over
contractuele bepalingen van een
op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst [text block]

De informatieverschaffing over algemene contractuele be informatieverschaffing: IFRS
palingen van op aandelen gebaseerde betalingsovereen 2 45
komsten. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereen
komsten [member]]

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementLineItems

Informatieverschaffing over
contractuele bepalingen van een
op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi table
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementTable

Informatieverschaffing over
contractuele bepalingen van een
op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst [table]

Schema met informatie over algemene contractuele bepa informatieverschaffing: IFRS
lingen van op aandelen gebaseerde betalingsovereenkom 2 45
sten.

ifrs-full

DisclosureOfTradeAndOther
PayablesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
handels- en andere schulden [text
block]

De informatieverschaffing over handels- en andere schul gebruikelijke werkwijze: IAS
1 10 e
den. [Zie: handels- en andere schulden]

ifrs-full

DisclosureOfTradeAndOther
ReceivablesExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
handels- en andere vorderingen
[text block]

De informatieverschaffing over handels- en andere vorde gebruikelijke werkwijze: IAS
ringen. [Zie: handels- en andere vorderingen]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfTradingInco
meExpenseExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
handelsbaten (-lasten) [text block]

De informatieverschaffing over handelsbaten (-lasten). gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: handelsbaten (-lasten)]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPrice
AllocatedToRemainingPerfor
manceObligationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPrice
AllocatedToRemainingPerfor
manceObligationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPrice
AllocatedToRemainingPerfor
manceObligationsLineItems

NL

ifrs-full

L 429/304

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over de aan
de resterende
prestatieverplichtingen toegewezen
transactieprijs [abstract]
text block

Informatieverschaffing over de aan De informatieverschaffing over de aan de resterende pres informatieverschaffing: IFRS
de resterende
tatieverplichtingen toegewezen transactieprijs uit hoofde 15 120 b i
prestatieverplichtingen toegewezen van contracten met klanten.
transactieprijs [text block]
Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

18.12.2020

Informatieverschaffing over de aan
de resterende
prestatieverplichtingen toegewezen
transactieprijs [line items]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

table

Label

Documentatielabel

Referenties

Informatieverschaffing over de aan Schema met informatie over de aan de resterende presta informatieverschaffing: IFRS
de resterende
tieverplichtingen toegewezen transactieprijs uit hoofde 15 120 b i
prestatieverplichtingen toegewezen van contracten met klanten.
transactieprijs [table]

DisclosureOfTransactionPrice
AllocatedToRemainingPerfor
manceObligationsTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesAbstract

Informatieverschaffing over
transacties tussen verbonden
partijen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
text block
tweenRelatedPartiesExplanato
ry

Informatieverschaffing over
transacties tussen verbonden
partijen [text block]

De informatieverschaffing over transacties tussen de enti informatieverschaffing: IAS
teit en haar verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen 24 18
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesLineItems

Informatieverschaffing over
transacties tussen verbonden
partijen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesTable

Informatieverschaffing over
transacties tussen verbonden
partijen [table]

Schema met informatie over transacties tussen verbonden informatieverschaffing: IAS
partijen.
24 19

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRe
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRe
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRe
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRe
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationTable

Informatieverschaffing over
transacties die los van de
verwerving van activa en de
overname van verplichtingen in
een bedrijfscombinatie worden
opgenomen [abstract]
text block

table

De informatieverschaffing over transacties die los van de informatieverschaffing: IFRS
verwerving van activa en de overname van verplichtingen 3 B64 l
in een bedrijfscombinatie worden opgenomen. [Zie: be
drijfscombinaties [member]]

Informatieverschaffing over
transacties die los van de
verwerving van activa en de
overname van verplichtingen in
een bedrijfscombinatie worden
opgenomen [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Informatieverschaffing over
transacties die los van de
verwerving van activa en de
overname van verplichtingen in
een bedrijfscombinatie worden
opgenomen [table]

Schema met informatie over transacties die los van de informatieverschaffing: IFRS
verwerving van activa en de overname van verplichtingen 3 B64 l
in bedrijfscombinaties worden opgenomen.

L 429/305

Informatieverschaffing over
transacties die los van de
verwerving van activa en de
overname van verplichtingen in
een bedrijfscombinatie worden
opgenomen [text block]
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table

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DisclosureOfTransfersOfFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Informatieverschaffing over
overdrachten van financiële activa
[text block]

De informatieverschaffing over overdrachten van financi informatieverschaffing: IFRS
ële activa. [Zie: financiële activa]
7 Overdrachten van
financiële activa

ifrs-full

DisclosureOfTreasuryShares
Explanatory

text block

Informatieverschaffing over
ingekochte eigen aandelen [text
block]

De informatieverschaffing over ingekochte eigen aandelen. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: ingekochte eigen aandelen]
1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesLineItems

NL

ifrs-full

L 429/306

Prefix

Informatieverschaffing over types
verzekeringscontracten [abstract]
text block

De informatieverschaffing over types verzekeringscontrac gebruikelijke werkwijze: IFRS
ten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]
4 Informatieverschaffing —
vervaldatum 1.1.2021

Informatieverschaffing over types Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
verzekeringscontracten [line items] opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.
table

Informatieverschaffing over types
verzekeringscontracten [table]

Schema met informatie over types verzekeringscontracten. gebruikelijke werkwijze: IFRS
4 Informatieverschaffing —
vervaldatum 1.1.2021

Publicatieblad van de Europese Unie

Informatieverschaffing over types
verzekeringscontracten [text
block]

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde gestructureerde
entiteiten [abstract]
text block

De informatieverschaffing over niet-geconsolideerde ge informatieverschaffing: IFRS
structureerde entiteiten. [Zie: niet-geconsolideerde gestruc 12 B4 e
tureerde entiteiten [member]]

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde gestructureerde
entiteiten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

18.12.2020

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde gestructureerde
entiteiten [text block]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

table

Label

Referenties

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesTable

Schema met informatie over niet-geconsolideerde gestruc informatieverschaffing: IFRS
tureerde entiteiten.
12 B4 e

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicyAbstract

Informatieverschaffing over
vrijwillige wijzigingen in
grondslagen voor financiële
verslaggeving [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicyLineI
tems

Informatieverschaffing over
vrijwillige wijzigingen in
grondslagen voor financiële
verslaggeving [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicyTable

Informatieverschaffing over
vrijwillige wijzigingen in
grondslagen voor financiële
verslaggeving [table]

Schema met informatie over vrijwillige wijzigingen in informatieverschaffing:
grondslagen voor financiële verslaggeving.
IAS 8 29

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsAbstract

Informatieverschaffing over
rendementscurve gehanteerd om
kasstromen te disconteren die niet
variëren naargelang van
rendement op onderliggende
posten [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed text block
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsExplanatory

Informatieverschaffing over
rendementscurve gehanteerd om
kasstromen te disconteren die niet
variëren naargelang van
rendement op onderliggende
posten [text block]

De informatieverschaffing over de rendementscurve die bij informatieverschaffing: IFRS
toepassing van alinea 36 van IFRS 17 is gehanteerd om 17 120 — ingangsdatum
kasstromen te disconteren die niet variëren naargelang 1.1.2021
van het rendement op onderliggende posten.

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsLineItems

Informatieverschaffing over
rendementscurve gehanteerd om
kasstromen te disconteren die niet
variëren naargelang van
rendement op onderliggende
posten [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

NL

ifrs-full
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table

Informatieverschaffing over nietgeconsolideerde gestructureerde
entiteiten [table]

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix
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Elementnaam/rol URI
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DisclosureOfYieldCurveUsed table
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsTable

Informatieverschaffing over
rendementscurve gehanteerd om
kasstromen te disconteren die niet
variëren naargelang van
rendement op onderliggende
posten [table]

ifrs-full

DisclosuresAboutOverlayAp
proachAbstract

Informatieverschaffing over de
overlappingsbenadering [abstract]

ifrs-full

DisclosuresAboutTemporary
ExemptionFromIFRS9Abstract

Informatieverschaffing over
tijdelijke vrijstelling van IFRS 9
[abstract]

ifrs-full

DisclosureThatRelatedPar
text
tyTransactionsWereMadeOn
TermsEquivalentToThoseThat
PrevailInArmsLengthTransac
tions

Informatieverschaffing over het
feit dat transacties tussen
verbonden partijen plaatsvonden
onder voorwaarden gelijkwaardig
aan de voorwaarden die gelden in
een zakelijke, objectieve transactie
tussen onafhankelijke partijen

ifrs-full

DisclosureWhetherLoans
text
PayableInDefaultRemediedOr
TermsOfLoansPayableRenego
tiatedBeforeAuthorisationFo
rIssueOfFinancialStatements

Verklaring of het in gebreke zijn is De verklaring of het in gebreke zijn in het kader van informatieverschaffing: IFRS
opgeheven, dan wel de
aangegane leningen is opgeheven, dan wel de voorwaar 7 18 c
voorwaarden van de aangegane
den van de aangegane leningen na heronderhandeling zijn
leningen na heronderhandeling
aangepast vóór de datum waarop de jaarrekening voor
zijn aangepast vóór de datum
publicatie werd goedgekeurd.
waarop de jaarrekening voor
publicatie werd goedgekeurd

ifrs-full

DiscontinuedOperationsMem
ber

Beëindigde bedrijfsactiviteiten
[member]

De informatieverschaffing over het feit dat transacties tus informatieverschaffing: IAS
sen verbonden partijen plaatsvonden onder voorwaarden 24 23
gelijkwaardig aan de voorwaarden die gelden in een za
kelijke, objectieve transactie tussen onafhankelijke partijen;
enkel indien dergelijke voorwaarden kunnen worden ge
staafd.

18.12.2020

Dit lid geeft een component van een entiteit aan die ofwel informatieverschaffing: IFRS
is afgestoten, ofwel is geclassificeerd als aangehouden 5 Presentatie en
voor verkoop, en die: a) een afzonderlijke belangrijke be informatieverschaffing
drijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied vertegenwoor
digt; b) deel uitmaakt van een enkel gecoördineerd plan
om een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geo
grafisch bedrijfsgebied af te stoten; of c) een dochter
onderneming is die uitsluitend is overgenomen met de
bedoeling te worden doorverkocht. Een component van
een entiteit omvat bedrijfsactiviteiten en kasstromen die
operationeel en voor financiële-verslaggevingsdoeleinden
duidelijk kunnen worden onderscheiden van de rest van
de entiteit. [Zie: dochterondernemingen [member]]
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member

Schema met informatie over de rendementscurve die is informatieverschaffing: IFRS
gehanteerd om kasstromen te disconteren die niet varië 17 120 — ingangsdatum
ren naargelang van het rendement op onderliggende pos 1.1.2021
ten.

NL

ifrs-full

L 429/308

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel
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Gedisconteerde kasstroom
[member]

Dit lid staat voor een specifieke waarderingstechniek die voorbeeld: IFRS 13 B11 a,
aansluit bij de batenbenadering en die de analyse omvat voorbeeld: IFRS 13 IE63
van toekomstige kasstromen door de toepassing van con
tantewaardetechnieken en inputs (bijvoorbeeld gewogen
gemiddelde vermogenskosten, winstgroeicijfer op lange
termijn, winstmarge vóór belastingen op lange termijn,
korting voor het ontbreken aan verhandelbaarheid, zeg
genschapspremie). [Zie: batenbenadering [member]; gewo
gen gemiddelde [member]]

ifrs-full

DiscountedUnguaranteedResi
dualValueOfAssetsSubjectTo
FinanceLease

X instant,
debit

Gedisconteerde niet-gewaarborgde
restwaarde van activa die vallen
onder een financiële lease

Het bedrag van de gedisconteerde niet-gewaarborgde rest informatieverschaffing: IFRS
waarde van activa die vallen onder financiële leases. De 16 94
niet-gewaarborgde restwaarde is het gedeelte van de rest
waarde van het onderliggende actief waarvan de realisatie
door een lessor niet is verzekerd of alleen wordt gewaar
borgd door een met de lessor verbonden partij. Een fi
nanciële lease is een leaseovereenkomst die vrijwel alle
aan de eigendom van een onderliggend actief verbonden
risico’s en voordelen overdraagt.

ifrs-full

DiscountRateMeasurementIn
putMember

member

Disconteringsvoet,
waarderingsinput [member]

Dit lid geeft de disconteringsvoet aan die wordt gehan gebruikelijke werkwijze: IFRS
teerd als waarderingsinput bij waarderingstechnieken ge 13 93 d
baseerd op een contantewaardeberekening.

ifrs-full

DiscountRateUsedInCurrent
MeasurementOfFairValueLess
CostsOfDisposal

X.XX instant

Disconteringsvoet gebruikt bij de
huidige waardering tegen reële
waarde min vervreemdingskosten

De disconteringsvoet gebruikt bij de huidige waardering informatieverschaffing: IAS
tegen reële waarde min vervreemdingskosten.
36 130 f iii

ifrs-full

DiscountRateUsedInPrevious
MeasurementOfFairValueLess
CostsOfDisposal

X.XX instant

Disconteringsvoet gebruikt bij de
eerdere waardering tegen reële
waarde min vervreemdingskosten

De disconteringsvoet gebruikt bij de eerdere waardering informatieverschaffing: IAS
36 130 f iii
tegen reële waarde min vervreemdingskosten.

ifrs-full

DiscountRateUsedToReflectTi X.XX instant
meValueOfMoneyRegulatory
DeferralAccountBalances

Disconteringsvoet gebruikt om de
tijdswaarde van geld te
weerspiegelen, uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering

De disconteringsvoet gebruikt om de tijdswaarde van geld informatieverschaffing: IFRS
te weerspiegelen die van toepassing is op uitgestelde re 14 33 b
keningen in verband met prijsregulering. [Zie: uitgestelde
rekeningen in verband met prijsregulering [member]]

L 429/309

member
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DiscussionOfImpactThatIni
tialApplicationOfIFRSIsExpec
tedToHaveOnFinancialState
ments

text

Bespreking van de verwachte
impact van de eerste toepassing
van een nieuwe IFRS op de
jaarrekening

De bespreking van de verwachte impact van de eerste voorbeeld: IAS 8 31 e i
toepassing van een nieuwe IFRS op de jaarrekening.

ifrs-full

DisposalGroupsClassifiedAs
HeldForSaleMember

member

Groepen activa die worden
afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop [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 recht
streeks aan deze activa verbonden zijn.

ifrs-full

DisposalOfMajorSubsidiary
Member

member

Afstoten van een belangrijke
dochteronderneming [member]

Dit lid geeft het afstoten van een belangrijke dochter voorbeeld: IAS 10 22 a
onderneming aan. [Zie: dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
tangibleAssetsAndGoodwill

X duration,
credit

Vervreemding en
buitengebruikstelling, immateriële
activa en goodwill.

De daling van immateriële activa en goodwill die resul gebruikelijke werkwijze: IAS
teert uit vervreemding en buitengebruikstelling. [Zie: im 38 118 e
materiële activa en goodwill]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
tangibleAssetsAndGoodwill
Abstract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
tangibleAssetsOtherThan
Goodwill

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
tangibleAssetsOtherThan
GoodwillAbstract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsPro
pertyPlantAndEquipmentAb
stract

ifrs-full

DisposalsBiologicalAssets

NL

ifrs-full

L 429/310

Prefix

informatieverschaffing: IFRS
5 Presentatie en
informatieverschaffing,
gebruikelijke werkwijze: IFRS
5 38

X duration,
credit

Vervreemding en
buitengebruikstelling, andere
immateriële activa dan goodwill

De daling van andere immateriële activa dan goodwill die gebruikelijke werkwijze: IAS
resulteert uit vervreemding en buitengebruikstelling. [Zie: 38 118 e
andere immateriële activa dan goodwill]

Publicatieblad van de Europese Unie

Vervreemding en
buitengebruikstelling, immateriële
activa en goodwill [abstract]

Vervreemding en
buitengebruikstelling, andere
immateriële activa dan goodwill
[abstract]
X duration,
credit

Vervreemding en
buitengebruikstelling, materiële
vaste activa

De daling van materiële vaste activa die resulteert uit ver gebruikelijke werkwijze: IAS
vreemding en buitengebruikstelling. [Zie: materiële vaste 16 73 e
activa]

X duration,
credit

Vervreemding, biologische activa

De daling van biologische activa die resulteert uit ver informatieverschaffing: IAS
41 50 c
vreemding. [Zie: biologische activa]

18.12.2020

Vervreemding en
buitengebruikstelling, materiële
vaste activa [abstract]

Label

Documentatielabel

Referenties

DisposalsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Vervreemding, immateriële activa
en goodwill

De daling van immateriële activa en goodwill die resul gebruikelijke werkwijze: IAS
teert uit vervreemding. [Zie: immateriële activa en good 38 118 e ii
will]

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

X duration,
credit

Vervreemding, andere immateriële
activa dan goodwill

De daling van andere immateriële activa dan goodwill die informatieverschaffing: IAS
resulteert uit vervreemding. [Zie: andere immateriële ac 38 118 e ii
tiva dan goodwill]

ifrs-full

DisposalsInvestmentProperty

X duration,
credit

Vervreemding,
vastgoedbeleggingen

De daling van vastgoedbeleggingen die resulteert uit ver informatieverschaffing: IAS
vreemding. [Zie: vastgoedbeleggingen]
40 76 c,
informatieverschaffing: IAS
40 79 d iii

ifrs-full

DisposalsPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Vervreemding, materiële vaste
activa

De daling van materiële vaste activa die resulteert uit ver informatieverschaffing: IAS
vreemding. [Zie: materiële vaste activa]
16 73 e ii

ifrs-full

DistributionAndAdministrati
veExpense

X duration,
debit

Distributie- en beheerskosten

Het bedrag aan kosten die verband houden met distribu gebruikelijke werkwijze: IAS
tie- en beheerskosten. [Zie: beheerskosten; distributiekos 1 85
ten]

ifrs-full

DistributionCosts

X duration,
debit

Distributiekosten

Het bedrag aan kosten die verband houden met de dis voorbeeld: IAS 1 103,
tributie van goederen en diensten.
informatieverschaffing:
IAS 1 99

ifrs-full

DividendPayables

X instant,
credit

Dividendbetalingen

Het bedrag aan dividenden die de onderneming heeft ge gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
declareerd maar nog niet heeft betaald.

ifrs-full

DividendsClassifiedAsExpense

X duration,
debit

Als last geclassificeerde dividenden Het bedrag aan als een last geclassificeerde dividenden.

ifrs-full

DividendsPaid

X duration,
debit

Dividenden die zijn opgenomen
als uitkeringen aan eigenaars

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsFi
nancingActivities

X duration,
credit

Betaalde dividenden, geclassificeerd De kasuitstroom voor door de entiteit betaalde dividen informatieverschaffing:
als financieringsactiviteiten
den, geclassificeerd als financieringsactiviteiten.
IAS 7 31

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
credit

Betaalde dividenden, geclassificeerd De kasuitstroom voor door de entiteit betaalde dividen informatieverschaffing:
als operationele activiteiten
den, geclassificeerd als operationele activiteiten.
IAS 7 31

ifrs-full

DividendsPaidOrdinaryShares

X duration,
debit

Betaalde dividenden, gewone
aandelen
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ifrs-full
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Prefix

voorbeeld: IAS 32 40

Het bedrag aan dividenden die zijn opgenomen als uitke informatieverschaffing: IAS
ringen aan eigenaars.
1 107

L 429/311

Het bedrag aan door de entiteit betaalde dividenden uit informatieverschaffing:
hoofde van gewone aandelen. [Zie: gewone aandelen IAS 34 16A f
[member]]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

DividendsPaidOrdinaryShares X.XX
PerShare
duration

Betaalde dividenden, gewone
aandelen per aandeel

Het bedrag aan betaalde dividenden per gewoon aandeel. informatieverschaffing: IAS
34 16A f

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares

X duration,
debit

Betaalde dividenden, andere
aandelen

Het bedrag aan door de entiteit betaalde dividenden uit informatieverschaffing: IAS
hoofde van aandelen die geen gewone aandelen zijn. [Zie: 34 16A f
gewone aandelen [member]]

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares
PerShare

X.XX
duration

Betaalde dividenden, andere
aandelen per aandeel

Het bedrag aan betaalde dividenden per ander aandeel.

ifrs-full

DividendsPaidToEquityHol
dersOfParentClassifiedAsFi
nancingActivities

X duration,
credit

Dividenden betaald aan
aandeelhouders van de
moedermaatschappij,
geclassificeerd als
financieringsactiviteiten

De kasuitstroom voor dividenden betaald aan aandeelhou gebruikelijke werkwijze: IAS
ders van de moedermaatschappij, geclassificeerd als finan 7 17
cieringsactiviteiten.

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrol
lingInterests

X duration,
credit

Dividenden betaald aan belangen
zonder zeggenschap

Het bedrag aan dividenden betaald aan belangen zonder informatieverschaffing: IFRS
zeggenschap. [Zie: belangen zonder zeggenschap]
12 B10 a

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrol
lingInterestsClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Dividenden betaald aan belangen
zonder zeggenschap,
geclassificeerd als
financieringsactiviteiten

De kasuitstroom voor dividenden betaald aan belangen gebruikelijke werkwijze: IAS
zonder zeggenschap, geclassificeerd als financieringsactivi 7 17
teiten. [Zie: belangen zonder zeggenschap; dividenden be
taald aan belangen zonder zeggenschap]

ifrs-full

DividendsPayable

X instant,
credit

Te betalen dividenden, uitkeringen Het bedrag aan te betalen dividenden via de uitkering van informatieverschaffing: IFRIC
van activa in natura
activa in natura aan eigenaars.
17 16 a

ifrs-full

DividendsProposedOrDecla
X duration
redBeforeFinancialStatements
AuthorisedForIssueButNotRe
cognisedAsDistributionToOw
ners

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

Het bedrag aan dividenden die zijn voorgesteld of gede
clareerd na de verslagperiode maar vóór de datum waarop
de jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie. Deze
dividenden worden niet opgenomen als een verplichting
aan het eind van de verslagperiode omdat er op dat mo
ment geen verplichting bestaat.

ifrs-full

DividendsProposedOrDecla
X.XX
redBeforeFinancialStatements duration
AuthorisedForIssueButNotRe
cognisedAsDistributionToOw
nersPerShare

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

Het bedrag, per aandeel, aan dividenden die vóór de da informatieverschaffing: IAS
tum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor pu 1 137 a
blicatie, zijn voorgesteld of gedeclareerd, maar die nog
niet als uitkering aan eigenaars zijn opgenomen.

ifrs-full

DividendsReceived

Ontvangen dividenden

Het bedrag aan ontvangen dividenden.

informatieverschaffing: IAS
34 16A f

Publicatieblad van de Europese Unie

informatieverschaffing: IAS
1 137 a,
informatieverschaffing: IAS
10 13

informatieverschaffing: IFRS
12 B12 a
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X duration,
debit

NL

ifrs-full

L 429/312

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
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DividendsReceivedClassifiedA X duration,
sInvestingActivities
debit

ifrs-full

DividendsReceivedClassifie
dAsOperatingActivities

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

X duration,
debit

Ontvangen dividenden,
geclassificeerd als operationele
activiteiten

De kasinstroom van ontvangen dividenden, geclassificeerd informatieverschaffing:
als operationele activiteiten. [Zie: ontvangen dividenden] IAS 7 31

DividendsReceivedFromAsso
ciatesClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
debit

Ontvangen dividenden uit hoofde
van geassocieerde deelnemingen,
geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasinstroom die ontvangen dividenden uit hoofde van gebruikelijke werkwijze: IAS
geassocieerde deelnemingen vertegenwoordigt, geclassifi 7 16
ceerd als investeringsactiviteiten. [Zie: geassocieerde deel
nemingen [member]; ontvangen dividenden]

ifrs-full

DividendsReceivedFromIn
vestmentsAccountedForUsin
gEquityMethodClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Ontvangen dividenden uit hoofde
van investeringen die
administratief zijn verwerkt met
behulp van de
vermogensmutatiemethode,
geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasstroom die ontvangen dividenden uit hoofde van gebruikelijke werkwijze: IAS
investeringen vertegenwoordigt die administratief zijn ver 7 16
werkt met behulp van de vermogensmutatiemethode, ge
classificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: investeringen
die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode; ontvangen dividenden]

ifrs-full

DividendsReceivedFromJoint X duration,
VenturesClassifiedAsInvesting debit
Activities

Ontvangen dividenden uit hoofde
van joint ventures, geclassificeerd
als investeringsactiviteiten

De kasinstroom die ontvangen dividenden uit hoofde van gebruikelijke werkwijze: IAS
joint ventures vertegenwoordigt, geclassificeerd als inves 7 16
teringsactiviteiten. [Zie: joint ventures [member]; ontvan
gen dividenden]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToNoncontrollingInte
rests

X duration,
debit

Dividenden die zijn opgenomen
als uitkeringen aan belangen
zonder zeggenschap

Het bedrag aan dividenden die zijn opgenomen als uitke gebruikelijke werkwijze: IAS
ringen aan belangen zonder zeggenschap. [Zie: belangen 1 106 d
zonder zeggenschap]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParent

X duration,
debit

Dividenden die zijn opgenomen
als uitkeringen aan eigenaars van
de moedermaatschappij

Het bedrag aan dividenden die zijn opgenomen als uitke gebruikelijke werkwijze: IAS
ringen aan eigenaars van de moedermaatschappij. [Zie: 1 106 d
moedermaatschappij [member]]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParentRe
latingToCurrentYear

X duration,
debit

Dividenden die zijn opgenomen
als uitkeringen aan eigenaars van
de moedermaatschappij, met
betrekking tot het huidige jaar

Het bedrag aan dividenden met betrekking tot het huidige gebruikelijke werkwijze: IAS
jaar die zijn opgenomen als uitkeringen aan eigenaars van 1 106 d
de moedermaatschappij. [Zie: moedermaatschappij [mem
ber]]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParentRe
latingToPriorYears

X duration,
debit

Dividenden die zijn opgenomen
als uitkeringen aan eigenaars van
de moedermaatschappij, met
betrekking tot eerdere jaren

Het bedrag aan dividenden met betrekking tot eerdere gebruikelijke werkwijze: IAS
jaren die zijn opgenomen als uitkeringen aan eigenaars 1 106 d
van de moedermaatschappij. [Zie: moedermaatschappij
[member]]

L 429/313

De kasinstroom van ontvangen dividenden, geclassificeerd informatieverschaffing:
als investeringsactiviteiten. [Zie: ontvangen dividenden]
IAS 7 31
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Ontvangen dividenden,
geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

NL

ifrs-full

Label
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersPerShare

X.XX
duration

Dividenden die zijn opgenomen
als uitkeringen aan eigenaars per
aandeel

Het bedrag, per aandeel, aan dividenden die zijn opge informatieverschaffing: IAS
nomen als uitkeringen aan eigenaars.
1 107

ifrs-full

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeDere
cognisedDuringPeriod

X duration,
credit

Dividenden opgenomen voor
beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, verwijderd tijdens
de periode

Het bedrag aan dividenden in verband met beleggingen in informatieverschaffing: IFRS
eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn aan 7 11A d
gewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat, verwijderd tijdens de periode. [Zie:
Beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die zijn aan
gewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat [member]]

NL

ifrs-full

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeHeldA
tEndOfReportingPeriod

X duration,
credit

Dividenden opgenomen voor
beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, aangehouden aan
het eind van de verslagperiode

Het bedrag aan dividenden in verband met beleggingen in informatieverschaffing: IFRS
eigenvermogensinstrumenten die door de entiteit zijn aan 7 11A d
gewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat, aangehouden aan het eind van de
verslagperiode. [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]]

ifrs-full

DomicileOfEntity

text

Domicilie van de entiteit

Het land van domicilie van de entiteit. [Zie: land van informatieverschaffing: IAS
1 138 a
vestiging [member]]
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L 429/314

Prefix

ifrs-full

DonationsAndSubsidiesEx
pense

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van schenkingen Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit schenkingen en gebruikelijke werkwijze: IAS
en subsidies
subsidies.
1 112 c

ifrs-full

EarningsPerShareAbstract

ifrs-full

EarningsPerShareExplanatory

ifrs-full

EarningsPerShareLineItems

ifrs-full

EarningsPerShareTable

Winst per aandeel [abstract]
text block

De informatieverschaffing over winst per aandeel.

Winst per aandeel [line items]

Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Winst per aandeel [table]

Schema met informatie over de winst per aandeel.

informatieverschaffing: IAS
33 66

informatieverschaffing: IAS
33 66

18.12.2020

table

Winst per aandeel [text block]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Ingangsdatum van herwaardering,
activa met gebruiksrecht

De ingangsdatum van de herwaardering van activa met informatieverschaffing: IFRS
gebruiksrecht opgenomen tegen geherwaardeerde waarde. 16 57
[Zie: activa met gebruiksrecht]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluatio
nIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

text

Ingangsdata van herwaardering,
andere immateriële activa dan
goodwill

De ingangsdata van herwaardering voor categorieën van informatieverschaffing: IAS
andere immateriële activa dan goodwill, opgenomen tegen 38 124 a i
geherwaardeerde waarde. [Zie: andere immateriële activa
dan goodwill]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluation
PropertyPlantAndEquipment

text

Ingangsdata van herwaardering,
materiële vaste activa

De ingangsdata van de herwaardering van materiële vaste informatieverschaffing: IAS
activa opgenomen tegen geherwaardeerde waarde. [Zie: 16 77 a
materiële vaste activa]

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermi
nedOnDateOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsFirstAppli
cationOfIFRS9

X.XX instant

Effectieve rentevoet bepaald op de
datum van herclassificatie van
financiële activa uit de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, eerste toepassing van
IFRS 9

De effectieve rentevoet bepaald op de datum waarop de informatieverschaffing: IFRS
entiteit haar financiële activa uit de categorie gewaardeerd 7 42N a
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies herclassificeert naar aanleiding van
de overgang naar IFRS 9. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermi
nedOnDateOfReclassificatio
nOfFinancialLiabilitiesFirstAp
plicationOfIFRS9

X.XX instant

Effectieve rentevoet bepaald op de
datum van herclassificatie van
financiële verplichtingen uit de
categorie gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, eerste toepassing van
IFRS 9

De effectieve rentevoet bepaald op de datum waarop de informatieverschaffing: IFRS
entiteit haar financiële verplichtingen uit de categorie ge 7 42N a
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies herclassificeert naar aan
leiding van de overgang naar IFRS 9. [Zie: financiële ver
plichtingen]

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfA
vailableforsaleFinancialAssets

X.XX instant

Effectieve rentevoet van financiële De effectieve rentevoet van financiële activa die zijn ge informatieverschaffing: IFRS
activa die zijn geherclassificeerd uit herclassificeerd uit de waarderingscategorie voor verkoop 7 12A f — vervaldatum
voor verkoop beschikbare
beschikbaar. [Zie: financiële activa]
1.1.2021
financiële activa

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X.XX instant

Effectieve rentevoet van financiële
activa die zijn geherclassificeerd uit
financiële activa met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies

De effectieve rentevoet van financiële activa die zijn ge informatieverschaffing: IFRS
herclassificeerd uit de categorie gewaardeerd tegen reële 7 12A f — vervaldatum
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 1.1.2021
of verlies. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies]

L 429/315

text
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EffectiveDateOfRevaluation
RightofuseAssets

NL

ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
Effect van aanpassingen
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 17 113 b — ingangsdatum
doorgevoerd wanneer entiteit bij
contracten met directe
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021
winstdelingselementen de
grondslag voor de uitsplitsing van
verzekeringsfinancieringsbaten en
-lasten over winst of verlies en
overige onderdelen van het
totaalresultaat heeft gewijzigd
[axis]

ifrs-full

EffectOfAdjustmentsMa
member
deWhenEntityChangedBasis
OfDisaggregationOfInsurance
FinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesMember

Effect van aanpassingen
doorgevoerd wanneer entiteit bij
contracten met directe
winstdelingselementen de
grondslag voor de uitsplitsing van
verzekeringsfinancieringsbaten en
-lasten over winst of verlies en
overige onderdelen van het
totaalresultaat heeft gewijzigd
[member]

Dit lid geeft het effect aan van aanpassingen voor posten informatieverschaffing: IFRS
in de jaarrekening, beïnvloed door de wijziging van de 17 113 b — ingangsdatum
grondslag voor de uitsplitsing van verzekeringsfinancie 1.1.2021
ringsbaten en -lasten over winst of verlies en overige
onderdelen van het totaalresultaat bij contracten met di
recte winstdelingselementen. [Zie: beschrijving van de sa
menstelling van de onderliggende posten voor contracten
met directe winstdelingselementen; verzekeringsfinancie
ringsbaten (-lasten)]

ifrs-full

EffectOfAssetCeilingMember

member

Gevolgen van het actiefplafond
[member]

Dit lid geeft de gevolgen van het actiefplafond in een informatieverschaffing: IAS
toegezegdpensioenregeling aan. Het actiefplafond is de 19 140 a iii
contante waarde van economische voordelen die beschik
baar zijn in de vorm van terugbetalingen uit de toege
zegdpensioenregeling of verlagingen van toekomstige bij
dragen aan de toegezegdpensioenregeling. [Zie: toegezegd
pensioenregelingen [member]]

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalents

X duration,
debit

Gevolgen van
wisselkoerswijzigingen voor
geldmiddelen en kasequivalenten

De gevolgen van wisselkoerswijzigingen voor geldmidde informatieverschaffing: IAS
len en kasequivalenten die in vreemde valuta worden 7 25, informatieverschaffing:
aangehouden of verschuldigd zijn. [Zie: geldmiddelen en IAS 7 28
kasequivalenten]

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalents
Abstract

ifrs-full

EffectOfOverlayApproachRe
classificationAxis
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OfDisaggregationOfInsurance
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ComprehensiveIncomeFor
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tionFeaturesAxis

NL

ifrs-full
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Prefix

Gevolgen van
wisselkoerswijzigingen voor
geldmiddelen en kasequivalenten
[abstract]
Gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 4 39L e — ingangsdatum bij
die de tabel vervolledigen.
eerste toepassing van IFRS 9

18.12.2020

axis

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

EffectOfOverlayApproachRe
classificationMember

member

Gevolgen van de
overlappingsbenaderingsher
classificatie [member]

Dit lid geeft de gevolgen van de overlappingsbenaderings informatieverschaffing: IFRS
4 39L e — ingangsdatum bij
herclassificatie aan.
eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

EffectOfTransitionToIFRSs
Member

member

Gevolgen van de overgang naar
IFRS [member]

Dit lid geeft de financiële impact aan van de overgang van informatieverschaffing: IFRS
de voorheen toegepaste GAAP naar de IFRS. [Zie: voor 1 24
heen toegepaste GAAP [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

EffectOnAdjustmentToCon
X duration,
tractualServiceMarginOfChoi credit
ceNotToAdjustContractualSer
viceMarginForSomeChanges
InFulfilmentCashFlowsFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeatures

Effect op de aanpassing van de
contractuele dienstenmarge
wanneer er bij contracten met
directe winstdelingselementen
voor wordt gekozen de
contractuele dienstenmarge voor
sommige veranderingen in de
vervullingskasstromen niet aan te
passen

Het bedrag van het effect op de aanpassing van de con informatieverschaffing: IFRS
tractuele dienstenmarge in de verslagperiode wanneer er 17 112 — ingangsdatum
bij contracten met directe winstdelingselementen voor 1.1.2021
wordt gekozen de contractuele dienstenmarge voor som
mige veranderingen in de vervullingskasstromen niet aan
te passen. [Zie: beschrijving van de samenstelling van de
onderliggende posten voor contracten met directe winst
delingselementen]

ifrs-full

EightYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Acht jaar voor boekjaar [member] Dit lid geeft het jaar aan dat acht jaar vóór het einde het informatieverschaffing: IFRS
einde van het boekjaar is geëindigd.
17 130 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

ElectricityDistributionMember

member

Elektriciteitsdistributie [member]

Dit lid geeft een activiteit van een entiteit aan die verband voorbeeld: IFRS 14 IE2,
voorbeeld: IFRS 14 33
houdt met elektriciteitsdistributie.

ifrs-full

EliminationOfIntersegmentA
mountsMember

member

Eliminatie van bedragen uit
transacties met andere segmenten
[member]

Dit lid geeft de eliminatie aan van bedragen uit transacties voorbeeld: IFRS 8 IG4,
met andere segmenten bij de aansluitingen van bedragen voorbeeld: IFRS 8 28
van totale segmenten met bedragen opgenomen in de
jaarrekening van de entiteit.

ifrs-full

EmployeeBenefitsExpense

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van
personeelsbeloningen

De lasten van alle vormen van vergoedingen die door een
entiteit worden toegekend in ruil voor door de werk
nemers verrichte prestaties of voor de beëindiging van
het dienstverband.

ifrs-full

EmployeeContributions

X duration,
credit

Werknemersbijdragen

Het bedrag aan werknemersbijdragen aan pensioenregelin informatieverschaffing: IAS
26 35 b ii
gen.

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix
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voorbeeld: IAS 1 102,
informatieverschaffing: IAS
1 99, informatieverschaffing:
IAS 1 104
L 429/317

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Werkgeversbijdragen

Het bedrag aan werkgeversbijdragen aan pensioenregelin informatieverschaffing: IAS
26 35 b i
gen.

ifrs-full

EnergyExpense

X duration,
debit

Energielasten

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit het verbruik gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
van energie.

ifrs-full

EnergyTransmissionCharges

X duration,
debit

Lasten die verband houden met
energietransmissie

Het bedrag aan lasten die verband houden met de trans gebruikelijke werkwijze: IAS
missie van energie.
1 112 c

ifrs-full

EnteringIntoSignificantCom
mitmentsOrContingentLiabili
tiesMember

member

Het aangaan van belangrijke
verbintenissen of voorwaardelijke
verplichtingen [member]

Dit lid geeft het aangaan van belangrijke verbintenissen of voorbeeld: IAS 10 22 i
voorwaardelijke verplichtingen aan. [Zie: voorwaardelijke
verplichtingen [member]]

ifrs-full

EntitysOwnEquityInstru
mentsMember

member

Eigenvermogensinstrumenten van
een entiteit [member]

Dit lid geeft door de entiteit uitgegeven eigenvermogens informatieverschaffing: IFRS
instrumenten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de stan 13 93
daardwaarde voor de as “Klassen van eigenvermogens
instrumenten van de entiteit” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

ifrs-full

EntitysTotalForAssociates
Member

member

Totaal van de entiteit voor
geassocieerde deelnemingen
[member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Geasso informatieverschaffing: IAS
cieerde deelnemingen” indien er geen ander lid wordt 27 17 b,
gebruikt.
informatieverschaffing: IAS
27 16 b,
informatieverschaffing: IFRS
12 B4 d,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS
9, informatieverschaffing:
IFRS 4 39J — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForBusinessCom
binationsMember

member

Totaal van de entiteit voor
bedrijfscombinaties [member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Bedrijfs informatieverschaffing: IFRS
combinaties” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
3 B64,
informatieverschaffing: IFRS
3 B67

18.12.2020
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Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Totaal van de entiteit voor
kasstroomgenererende eenheden
[member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Kas informatieverschaffing: IAS
stroomgenererende eenheden” indien er geen ander lid 36 134,
wordt gebruikt.
informatieverschaffing: IAS
36 135

ifrs-full

EntitysTotalForConsolidated
StructuredEntitiesMember

member

Totaal van de entiteit voor
geconsolideerde gestructureerde
eenheden [member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Gecon informatieverschaffing: IFRS
solideerde gestructureerde eenheden” indien er geen ander 12 Aard van de risico’s die
lid wordt gebruikt.
verband houden met de
belangen van een entiteit in
geconsolideerde
gestructureerde entiteiten

ifrs-full

EntitysTotalForExternalCredit
GradesMember

member

Totaal van de entiteit voor externe Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Externe informatieverschaffing: IFRS
kredietbeoordelingen [member]
kredietbeoordelingen” indien er geen ander lid wordt ge 4 39G a — vervaIdatum
bruikt.
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 IG20C, voorbeeld: IFRS
7 35M, voorbeeld: IFRS
7 IG24 a — vervaIdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 36 c — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForImpairmentOf member
FinancialAssetsMember

Totaal van de entiteit voor
bijzondere waardevermindering
van financiële activa [member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Bijzon informatieverschaffing: IFRS
dere waardevermindering van financiële activa” indien er 7 37 — vervaldatum
geen ander lid wordt gebruikt.
1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForIndividualAs
setsOrCashgeneratingUnits
Member

member

Totaal van de entiteit voor
individuele activa of
kasstroomgenererende eenheden
[member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Indivi informatieverschaffing: IAS
duele activa of kasstroomgenererende eenheden” indien er 36 130
geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

EntitysTotalForInternalCredit
GradesMember

member

Totaal van de entiteit voor interne Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Interne informatieverschaffing: IFRS
kredietbeoordelingen [member]
kredietbeoordelingen” indien er geen ander lid wordt ge 4 39G a — vervaIdatum
bruikt.
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 IG20C, voorbeeld: IFRS
7 35M, voorbeeld: IFRS
7 IG25 b — vervaldatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 36 c — vervaldatum
1.1.2021

L 429/319
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Totaal van de entiteit voor
gezamenlijke bedrijfsactiviteiten
[member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Geza informatieverschaffing: IFRS
menlijke bedrijfsactiviteiten” indien er geen ander lid 12 B4 c
wordt gebruikt.

ifrs-full

EntitysTotalForJointVentures
Member

member

Totaal van de entiteit voor joint
ventures [member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Joint informatieverschaffing: IAS
ventures” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
27 17 b,
informatieverschaffing: IAS
27 16 b,
informatieverschaffing: IFRS
12 B4 b,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9,
informatieverschaffing: IFRS
4 39J — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForProbabilityOf
DefaultMember

member

Totaal van de entiteit voor de kans Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Kans op voorbeeld: IFRS 7 IG20C,
op wanbetaling [member]
wanbetaling” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
voorbeeld: IFRS 7 35M

ifrs-full

EntitysTotalForRelatedParties
Member

member

Totaal van de entiteit voor
verbonden partijen [member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Catego informatieverschaffing: IAS
rieën van verbonden partijen” indien er geen ander lid 24 19
wordt gebruikt.

ifrs-full

EntitysTotalForSegmentCon
solidationItemsMember

member

Totaal van de entiteit voor
segmentconsolidatieposten
[member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Segment informatieverschaffing: IFRS
consolidatieposten” indien er geen ander lid wordt ge 8 28
bruikt.

ifrs-full

EntitysTotalForSubsidiaries
Member

member

Totaal van de entiteit voor
dochterondernemingen [member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Dochter informatieverschaffing: IAS
ondernemingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. 27 17 b,
informatieverschaffing: IAS
27 16 b,
informatieverschaffing: IFRS
12 B4 a

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolida
tedStructuredEntitiesMember

member

Totaal van de entiteit voor nietgeconsolideerde gestructureerde
eenheden [member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Niet- informatieverschaffing: IFRS
geconsolideerde gestructureerde eenheden” indien er 12 B4 e
geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolida
tedSubsidiariesMember

member

Totaal van de entiteit voor nietgeconsolideerde
dochterondernemingen [member]

Dit lid geeft de standaardwaarde aan voor de as “Niet- informatieverschaffing: IFRS
geconsolideerde dochterondernemingen” indien er geen 12 19 B
ander lid wordt gebruikt.

18.12.2020
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attributen

X instant,
credit

Label

Eigen vermogen

Documentatielabel

Referenties

EquityAbstract

ifrs-full

EquityAndLiabilities

ifrs-full

EquityAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

EquityAttributableToOwner
sOfParent

X instant,
credit

Eigen vermogen toe te rekenen
aan eigenaars van de
moedermaatschappij

Het bedrag van het eigen vermogen toe te rekenen aan de informatieverschaffing:
eigenaars van de moedermaatschappij. Dit sluit met name IAS 1 54 r
belang zonder zeggenschap uit.

ifrs-full

EquityAttributableToOwner
sOfParentMember

member

Eigen vermogen toe te rekenen
aan eigenaars van de
moedermaatschappij [member]

Dit lid geeft het eigen vermogen aan dat is toe te rekenen informatieverschaffing:
IAS 1 106
aan de eigenaars van de moedermaatschappij.

ifrs-full

EquityInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Eigenvermogensinstrumenten,
bedrag toegekend aan de reële
waarde van fondsbeleggingen

Het bedrag dat de instrumenten die eigen vermogen (in voorbeeld: IAS 19 142 b
plaats van schuld) vertegenwoordigen, uitmaken van de
reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toe
gezegdpensioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, ge
waardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelin
gen [member]]

ifrs-full

EquityInstrumentsHeld

X instant,
debit

Aangehouden
eigenvermogensinstrumenten

Het bedrag van de instrumenten aangehouden door de gebruikelijke werkwijze:
entiteit die het overblijvende belang omvatten in de activa IAS 1 55
van een andere entiteit, na aftrek van al haar verplichtin
gen.

Eigen vermogen [abstract]
X instant,
credit

Eigen vermogen en verplichtingen

Het bedrag aan eigen vermogen en verplichtingen van de informatieverschaffing:
entiteit. [Zie: eigen vermogen; verplichtingen]
IAS 1 55

Eigen vermogen en verplichtingen
[abstract]

L 429/321

ifrs-full
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Equity

NL

Het bedrag van het overblijvend belang in de activa van informatieverschaffing: IAS
de entiteit, na aftrek van alle verplichtingen.
1 55, informatieverschaffing:
IAS 1 78 e,
informatieverschaffing: IFRS
1 24 a,
informatieverschaffing: IFRS
1 32 a i,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 a,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 b,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 e

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

EquityInterestsOfAcquirer

X instant,
credit

Aandelenbelangen van de
overnemende partij

De reële waarde op de overnamedatum van aandelenbe informatieverschaffing: IFRS
langen van de overnemende partij die zijn overgedragen 3 B64 f iv
als vergoeding in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfs
combinaties [member]]

ifrs-full

EquityInvestmentsMember

member

Beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten
[member]

Dit lid geeft beleggingen in eigenvermogensinstrumenten voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
aan.
voorbeeld: IFRS 7 6

ifrs-full

EquityLiabilitiesAndRegulato
ryDeferralAccountCreditBa
lances

X instant,
credit

Eigen vermogen, verplichtingen en Het bedrag aan eigen vermogen, verplichtingen en uit informatieverschaffing: IFRS
gestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering. 14 21
uitgestelde creditrekeningen in
[Zie: eigen vermogen; verplichtingen; uitgestelde credit
verband met prijsregulering
rekeningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

EquityMember

member

Eigen vermogen [member]

Dit lid geeft het overblijvend belang aan in de activa van informatieverschaffing: IAS
de entiteit, na aftrek van alle verplichtingen. Dit vertegen 1 106
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Com
ponenten van eigen vermogen” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

ifrs-full

EquityPriceRiskMember

member

Aandelenkoersrisico [member]

Dit lid geeft een component van een ander prijsrisico aan voorbeeld: IFRS 7 IG32,
die het type risico vertegenwoordigt dat de reële waarde voorbeeld: IFRS 7 40 a
of toekomstige kasstromen van een financieel instrument
zullen schommelen als gevolg van wijzigingen in aan
delenkoersen. [Zie: financiële instrumenten, klasse [mem
ber]]

ifrs-full

EquityReclassifiedIntoFinanci
alLiabilities

X duration

Eigen vermogen geherclassificeerd
naar financiële verplichtingen

Het bedrag van het eigen vermogen geherclassificeerd naar informatieverschaffing:
financiële verplichtingen. [Zie: eigen vermogen; financiële IAS 1 80A
verplichtingen]

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfA
vailableforsaleFinancialAssets

X duration,
debit

Geschatte kasstromen van
De geschatte kasstromen van financiële activa die zijn informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die zijn
geherclassificeerd uit de categorie voor verkoop beschik 7 12A f — vervaldatum
geherclassificeerd uit voor verkoop baar. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa]
1.1.2021
beschikbare financiële activa

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration,
debit

Geschatte kasstromen van
financiële activa die zijn
geherclassificeerd uit financiële
activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

NL

ifrs-full
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De geschatte kasstromen van financiële activa die zijn informatieverschaffing: IFRS
geherclassificeerd uit de categorie gewaardeerd tegen reële 7 12A f — vervaldatum
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 1.1.2021
of verlies. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Geschatte financiële impact,
voorwaardelijke verplichtingen in
een bedrijfscombinatie

Het bedrag van de geschatte financiële impact van voor informatieverschaffing: IFRS
waardelijke verplichtingen in een bedrijfscombinatie die 3 B64 j i
niet waren opgenomen omdat de reële waarde niet op
betrouwbare wijze kan worden bepaald. [Zie: voorwaar
delijke verplichtingen [member]]

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentAssets

X instant,
debit

Geschatte financiële impact van
voorwaardelijke activa

Het bedrag van de geschatte financiële impact van even informatieverschaffing: IAS
tuele activa die voortvloeien uit gebeurtenissen in het ver 37 89
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.

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

X instant,
credit

Geschatte financiële impact van
voorwaardelijke verplichtingen

Het bedrag van de geschatte financiële impact van voor informatieverschaffing: IAS
waardelijke verplichtingen. [Zie: voorwaardelijke verplich 37 86 a
tingen [member]]

ifrs-full

EstimateOfContributionsEx
pectedToBePaidToPlan

X duration,
credit

Schatting van bijdragen die tijdens
de volgende jaarlijkse
verslagperiode naar verwachting
aan de regeling zullen worden
betaald

De schatting van de bijdragen die tijdens de volgende
jaarlijkse verslagperiode naar verwachting aan de regeling
zullen worden betaald. [Zie: toegezegdpensioenregelingen
[member]]

ifrs-full

EstimateOfUndiscounted
ClaimsThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Schattingen van nietgedisconteerde claims die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten

De schatting van het niet-gedisconteerde bedrag van de informatieverschaffing: IFRS
claims die voortvloeien uit binnen het toepassingsgebied 17 130 — ingangsdatum
van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu member
tureCashFlowsMember

Schattingen van contante waarde
van toekomstige kasstromen
[member]

Dit lid geeft de schattingen van de contante waarde aan
van de toekomstige kasstromen die verband houden met
verzekeringscontracten.
[Zie:
verzekeringscontracten
[member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu member
tureCashInflowsMember

Schattingen van contante waarde
van toekomstige instromen van
kasmiddelen [member]

Dit lid geeft de schattingen van de contante waarde aan informatieverschaffing: IFRS
van de toekomstige instromen van kasmiddelen die ver 17 107 b — ingangsdatum
band houden met verzekeringscontracten. [Zie: verzeke 1.1.2021
ringscontracten [member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu X instant,
tureCashOutflowsInflowsTha credit
tAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17ThatAreLiabili
ties

Schattingen van contante waarde
van toekomstige uitstromen
(instromen) van kasmiddelen die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten die
verplichtingen zijn.

De schattingen van de contante waarde van toekomstige informatieverschaffing: IFRS
uitstromen (instromen) van kasmiddelen die voortvloeien 17 132 b ii — ingangsdatum
uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende 1.1.2021
contracten die verplichtingen zijn.

informatieverschaffing: IAS
19 147 b,
informatieverschaffing: IAS
19 148 d iii

informatieverschaffing: IFRS
17 100 c i — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 101 a — ingangsdatum
1.1.2021
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Combination
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Elementtype en
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EstimatesOfPresentValueOfFu member
tureCashOutflowsMember

Schattingen van contante waarde
van toekomstige uitstromen van
kasmiddelen [member]

Dit lid geeft de schattingen van de contante waarde aan informatieverschaffing: IFRS
van de toekomstige uitstromen van kasmiddelen verband 17 107 a — ingangsdatum
houden met verzekeringscontracten. [Zie: verzekerings 1.1.2021
contracten [member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu member
tureCashOutflowsOtherTha
nInsuranceAcquisition
CashFlowsMember

Schattingen van contante waarde
van andere toekomstige
uitstromen van kasmiddelen dan
met de acquisitie van
verzekeringen verband houdende
kasstromen [member]

Dit lid geeft de schattingen van de contante waarde aan informatieverschaffing: IFRS
van andere toekomstige uitstromen van kasmiddelen dan 17 107 a — ingangsdatum
met de acquisitie van verzekeringen verband houdende 1.1.2021
kasstromen. [Zie: schattingen van contante waarde van
met de acquisitie van verzekeringen verband houdende
kasstromen [member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfIn member
suranceAcquisitionCashFlows
Member

Schattingen van contante waarde
van met de acquisitie van
verzekeringen verband houdende
kasstromen [member]

Dit lid geeft de schattingen van de contante waarde aan informatieverschaffing: IFRS
van de met de acquisitie van verzekeringen verband hou 17 107 a — ingangsdatum
dende kasstromen. Met de acquisitie van verzekeringen 1.1.2021
verband houdende kasstromen zijn kasstromen die voort
vloeien uit de kosten die aan het verkopen, sluiten en
starten van een groep verzekeringscontracten verbonden
zijn en die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de porte
feuille van verzekeringscontracten waartoe de groep be
hoort. Dergelijke kasstromen omvatten kasstromen die
niet rechtstreeks toerekenbaar zijn aan individuele con
tracten of groepen verzekeringscontracten binnen de por
tefeuille.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsAxis

axis

Gebeurtenissen inzake
De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
herclassificatie van financiële activa leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 12B
[axis]
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsMember

member

Gebeurtenissen inzake
Dit lid geeft de gebeurtenissen inzake herclassificatie van informatieverschaffing: IFRS
herclassificatie van financiële activa financiële activa aan. Dit vertegenwoordigt tevens de stan 7 12B
[member]
daardwaarde voor de as “Gebeurtenissen inzake herclassi
ficatie van financiële activa” indien er geen ander lid
wordt gebruikt. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

ExchangeDifferencesOnTrans
lationAbstract

ifrs-full

ExciseTaxPayables

X instant,
credit

Accijnsbelastingschulden

Het bedrag aan schulden die verband houden met accijns gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78
belasting.

ifrs-full

ExercisePriceOfOutstandingS
hareOptions2019

X.XX instant

Uitoefenprijs van uitstaande
aandelenopties

De uitoefenprijs van uitstaande aandelenopties.

NL

ifrs-full
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omrekening [abstract]
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informatieverschaffing: IFRS
2 45 d

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X.XX
duration

Label

Uitoefenprijs, toegekende
aandelenopties

Documentatielabel

De uitoefenprijs van toegekende aandelenopties.

Referenties

ExercisePriceShareOptions
Granted2019

informatieverschaffing: IFRS
2 47 a i

ifrs-full

ExpectedCashOutflowOnRe
X duration,
demptionOrRepurchaseOfPut credit
tableFinancialInstruments

Verwachte kasuitstroom bij
De verwachte kasuitstroom bij de inkoop of terugkoop informatieverschaffing:
inkoop of terugkoop van puttable van puttable financiële instrumenten geclassificeerd als IAS 1 136A c
financiële instrumenten
eigen vermogen. [Zie: liquiditeitsrisico [member]; financi
ële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

ExpectedCreditLossesCollecti
velyAssessedMember

member

Collectief beoordeelde verwachte
kredietverliezen [member]

ifrs-full

ExpectedCreditLossesIndividu
allyAssessedMember

member

Individueel beoordeelde verwachte Dit lid geeft verwachte kredietverliezen aan die individueel voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
zijn beoordeeld. [Zie: methode voor de beoordeling van te voorbeeld: IFRS 7 35H,
kredietverliezen [member]
verwachten kredietverliezen [member]]
voorbeeld: IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossRate

X.XX instant

Verwacht kredietverliescijfer

Het cijfer van verwachte kredietverliezen, berekend als voorbeeld: IFRS 7 IG20D,
percentage van de brutoboekwaarde. Verwachte krediet voorbeeld: IFRS 7 35N
verliezen zijn het gewogen gemiddelde van kredietverlie
zen waarbij de respectieve risico’s van een wanbetaling als
wegingsfactoren worden gebruikt.

ifrs-full

ExpectedDividendAsPercenta
geShareOptionsGranted

X.XX
duration

Verwacht dividend als percentage,
toegekende aandelenopties

Het percentage van een verwacht dividend gebruikt voor informatieverschaffing: IFRS
de berekening van de reële waarde van toegekende aan 2 47 a i
delenopties.

ifrs-full

ExpectedDividendShareOpti
onsGranted

X duration

Verwacht dividend, toegekende
aandelenopties

Het bedrag van een verwacht dividend gebruikt voor de informatieverschaffing: IFRS
berekening van de reële waarde van toegekende aandelen 2 47 a i
opties.

ifrs-full

ExpectedReimbursementCon
tingentLiabilitiesInBusiness
Combination

X instant,
debit

Verwachte vergoeding,
voorwaardelijke verplichtingen in
een bedrijfscombinatie

Het bedrag waarvan wordt verwacht dat het wordt ver
goed door een andere partij uit hoofde van uitgaven voor
de afwikkeling van voorwaardelijke verplichtingen opge
nomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke
verplichtingen [member]; bedrijfscombinaties [member]]

NL

ifrs-full
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Prefix

Dit lid geeft verwachte kredietverliezen aan die collectief voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
zijn beoordeeld. [Zie: methode voor de beoordeling van te voorbeeld: IFRS 7 35H,
verwachten kredietverliezen [member]]
voorbeeld: IFRS 7 35I
Publicatieblad van de Europese Unie
L 429/325

informatieverschaffing: IFRS
3 B67 c,
informatieverschaffing: IFRS
3 B64 j

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Documentatielabel

Referenties

Kosten die voortvloeien uit de
exploratie en evaluatie van
minerale hulpbronnen

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit het opsporen informatieverschaffing: IFRS
van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, 6 24 b
olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, na
dat 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.

ifrs-full

ExpenseArisingFromInsuran
ceContracts

X duration,
debit

Kosten die voortvloeien uit
verzekeringscontracten

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit verzekerings informatieverschaffing: IFRS
contracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]] 4 37 b — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

ExpenseByNature

X duration,
debit

Kosten, per type

Het bedrag aan kosten die zijn samengevoegd per type informatieverschaffing:
(bijvoorbeeld afschrijvingen, aangekochte materialen, IAS 1 99
transportkosten, personeelsbeloningen en advertentiekos
ten) en niet opnieuw toegerekend aan verschillende func
ties binnen de entiteit.

ifrs-full

ExpenseByNatureAbstract

ifrs-full

ExpenseDueToUnwindingOf
DiscountOnProvisions

X duration,
debit

Kosten als gevolg van de
oprenting van de verplichting uit
hoofde van voorzieningen

Het bedrag aan kosten opgenomen als gevolg van de gebruikelijke werkwijze: IAS
oprenting van de verplichting uit hoofde van voorzienin 1 112 c
gen, resulterend uit de impact van het verstrijken van de
tijd. [Zie: andere voorzieningen]

ifrs-full

ExpenseForPolicyholder
ClaimsAndBenefitsWithout
ReductionForReinsuranceHeld

X duration,
debit

Kosten voor claims en
vergoedingen van polishouders,
zonder vermindering voor
aangehouden herverzekering

Het bedrag aan kosten voor claims en vergoedingen van voorbeeld: IAS 1 85 —
polishouders, zonder eventuele vermindering voor aange vervaldatum 1.1.2021,
houden herverzekering.
voorbeeld: IFRS 4 IG24 c —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ExpenseFromCashsettledSha
rebasedPaymentTransactions
InWhichGoodsOrServicesRe
ceivedDidNotQualifyForRe
cognitionAsAssets

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van in
geldmiddelen afgewikkelde, op
aandelen gebaseerde
betalingstransacties waarbij de
ontvangen goederen of diensten
niet voor opname als activa in
aanmerking kwamen

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit in geldmiddelen gebruikelijke werkwijze: IAS
afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingstransacties 1 112 c
waarbij de ontvangen goederen of diensten niet voor op
name als activa in aanmerking kwamen. [Zie: lasten uit
hoofde van op aandelen gebaseerde betalingstransacties
waarbij de ontvangen goederen of diensten niet voor op
name als activa in aanmerking kwamen]

Kosten, per type [abstract]

18.12.2020

ExpenseArisingFromExplorati X duration,
onForAndEvaluationOfMine debit
ralResources

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

Het bedrag waarvan wordt verwacht dat het wordt ver informatieverschaffing: IAS
goed door een andere partij uit hoofde van uitgaven om 37 85 c
andere voorzieningen af te wikkelen. [Zie: andere voor
zieningen]

ExpectedReimbursementO
therProvisions

NL

Verwachte vergoeding, andere
voorzieningen

ifrs-full

X instant,
debit

Label
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X duration,
debit

Lasten uit hoofde van
aanhoudende betrokkenheid bij
niet langer opgenomen financiële
activa

Het bedrag aan lasten opgenomen uit hoofde van de aan informatieverschaffing: IFRS
houdende betrokkenheid van de entiteit bij niet langer 7 42G b
opgenomen financiële activa (bijvoorbeeld veranderingen
van de reële waarde van afgeleide instrumenten). [Zie:
financiële activa; derivaten [member]]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssetsCumulativelyRe
cognised

X instant,
debit

Cumulatief opgenomen lasten uit
hoofde van aanhoudende
betrokkenheid bij niet langer
opgenomen financiële activa

Het bedrag aan cumulatieve lasten opgenomen uit hoofde informatieverschaffing: IFRS
van de aanhoudende betrokkenheid van de entiteit bij niet 7 42G b
langer opgenomen financiële activa (bijvoorbeeld verande
ringen van de reële waarde van afgeleide instrumenten).
[Zie: lasten uit hoofde van aanhoudende betrokkenheid bij
niet langer opgenomen financiële activa; derivaten [mem
ber]]

ifrs-full

ExpenseFromEquitysettledSha X duration,
rebasedPaymentTransactions debit
InWhichGoodsOrServicesRe
ceivedDidNotQualifyForRe
cognitionAsAssets

Lasten uit hoofde van in
Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit in eigenver informatieverschaffing: IFRS
eigenvermogensinstrumenten
mogensinstrumenten afgewikkelde, op aandelen geba 2 51 a
afgewikkelde, op aandelen
seerde betalingstransacties waarbij de ontvangen goederen
gebaseerde betalingstransacties
of diensten niet voor opname als activa in aanmerking
waarbij de ontvangen goederen of kwamen. [Zie: lasten uit hoofde van op aandelen geba
diensten niet voor opname als
seerde betalingstransacties waarbij de ontvangen goederen
activa in aanmerking kwamen
of diensten niet voor opname als activa in aanmerking
kwamen]

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhich
GoodsOrServicesReceivedDid
NotQualifyForRecognitionA
sAssets

Lasten uit hoofde van op aandelen
gebaseerde betalingstransacties
waarbij de ontvangen goederen of
diensten niet voor opname als
activa in aanmerking kwamen

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhich
GoodsOrServicesReceivedDid
NotQualifyForRecognitionA
sAssetsAbstract

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsWithEm
ployees

X duration,
debit

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit op aandelen informatieverschaffing: IFRS
gebaseerde betalingstransacties waarbij de ontvangen goe 2 51 a
deren of diensten niet voor opname als activa in aanmer
king kwamen.

Publicatieblad van de Europese Unie

ExpenseFromContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssets

NL

ifrs-full
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Prefix

Lasten uit hoofde van op aandelen
gebaseerde betalingstransacties
waarbij de ontvangen goederen of
diensten niet voor opname als
activa in aanmerking kwamen
[abstract]
Lasten uit hoofde van op aandelen Het bedrag aan lasten uit hoofde van op aandelen geba gebruikelijke werkwijze: IAS
gebaseerde betalingstransacties met seerde betalingstransacties met werknemers.
1 112 c
werknemers

L 429/327

X duration,
debit

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Lasten (baten) opgenomen in
De stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van
winst of verlies, verplichtingen uit uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscon
hoofde van uitgegeven
tracten resulterend uit lasten of baten die zijn opgenomen
verzekeringscontracten en
in winst of verlies. [Zie: verplichtingen uit hoofde van
herverzekeringscontracten
uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscon
tracten]

voorbeeld: IFRS 4 IG37 d —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ExpenseOfRestructuringActi
vities

X duration,
debit

Lasten van reorganisatieactiviteiten Het bedrag aan lasten die verband houden met reorgani informatieverschaffing:
satie. Reorganisatie is een programma dat door het ma IAS 1 98 b
nagement wordt gepland en waarover het management de
zeggenschap heeft, en dat leidt tot materiële wijzigingen
in het toepassingsgebied van de activiteiten van een enti
teit of in de manier waarop de bedrijfsvoering geschiedt.
Voorbeelden van dergelijke programma’s zijn: a) de ver
koop of beëindiging van een bedrijfsactiviteit; b) de slui
ting van bedrijfslocaties in een land of regio of de over
plaatsing van bedrijfsactiviteiten naar een ander land of
een andere regio; c) wijzigingen in de managementstruc
tuur; en d) fundamentele reorganisaties die een materieel
effect hebben op de aard en focus van de bedrijfsactivi
teiten van de entiteit.

ifrs-full

ExpenseRecognisedDuringPe
riodForBadAndDoubtful
DebtsForRelatedPartyTransac
tion

X duration,
debit

Lasten van oninbare of dubieuze
vorderingen voor transacties met
verbonden partijen die tijdens de
periode zijn opgenomen

Het bedrag aan lasten van oninbare of dubieuze vorderin informatieverschaffing: IAS
gen die door verbonden partijen zijn verschuldigd en die 24 18 d
tijdens de periode zijn opgenomen. [Zie: verbonden par
tijen [member]]

ifrs-full

ExpenseRelatingToLeasesO
fLowvalueAssetsForWhichRe
cognitionExemptionHasBeen
Used

X duration,
debit

Lasten met betrekking tot
leaseovereenkomsten voor activa
met een lage waarde waarvoor de
vrijstelling van opname is gebruikt

Het bedrag van de lasten met betrekking tot leaseover informatieverschaffing: IFRS
eenkomsten voor activa met een lage waarde die admini 16 53 d
stratief zijn verwerkt met toepassing van alinea 6 van
IFRS 16. Deze lasten mogen niet de lasten omvatten die
verband houden met leaseovereenkomsten van korte duur
voor activa met een lage waarde.

ifrs-full

ExpenseRelatingToShortterm
LeasesForWhichRecognitio
nExemptionHasBeenUsed

X duration,
debit

Lasten met betrekking tot
leaseovereenkomsten van korte
duur waarvoor de vrijstelling van
opname is gebruikt

Het bedrag van de lasten met betrekking tot leaseover informatieverschaffing: IFRS
eenkomsten van korte duur die administratief zijn ver 16 53 c
werkt met toepassing van alinea 6 van IFRS 16. Deze
lasten hoeven niet de lasten te omvatten die verband
houden met leaseovereenkomsten met een leaseperiode
van ten hoogste een maand. Een leaseovereenkomst van
korte duur is een leaseovereenkomst die op de aanvangs
datum een leaseperiode van ten hoogste twaalf maanden
bestrijkt. Een leaseovereenkomst die een aankoopoptie
bevat, is geen leaseovereenkomst van korte duur.

18.12.2020

X duration,
credit
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ifrs-full
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Lasten met betrekking tot
variabele leasebetalingen die niet
in de waardering van
leaseverplichtingen zijn
opgenomen

Het bedrag van de lasten met betrekking tot variabele informatieverschaffing: IFRS
leasebetalingen die niet in de waardering van leasever 16 53 e
plichtingen zijn opgenomen. Variabele leasebetalingen
zijn het gedeelte van de door een lessee aan een lessor
verrichte betalingen voor het gebruiksrecht van een on
derliggend 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: leaseverplich
tingen]

ifrs-full

ExpensesArisingFromReinsu
ranceHeld

X duration,
debit

Lasten die voortvloeien uit
aangehouden herverzekering

Het bedrag van de lasten die verband houden met aange voorbeeld: IAS 1 85 —
houden herverzekeringscontracten.
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 IG24 d —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ExpensesFromAllocationOf
PremiumsPaidToReinsurer

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van toerekening Het bedrag van de lasten uit hoofde van de toerekening informatieverschaffing: IFRS
van aan herverzekeraar betaalde
van de aan de herverzekeraar betaalde premies. [Zie: aan 17 86 — ingangsdatum
premies
gehouden herverzekeringscontracten [member]]
1.1.2021

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAssetsRe X duration,
classifiedOutOfAvailableforsa debit
leFinancialAssetsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome

Lasten uit hoofde van financiële
activa geherclassificeerd uit voor
verkoop beschikbare financiële
activa, opgenomen in winst of
verlies

Het bedrag van de lasten opgenomen in winst of verlies informatieverschaffing: IFRS
bij financiële activa geherclassificeerd uit de categorie be 7 12A e — vervaldatum
schikbaar voor verkoop. [Zie: voor verkoop beschikbare 1.1.2021
financiële activa; overige onderdelen van het totaalresul
taat]

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAssetsRe X duration,
classifiedOutOfFinancialAsset debit
sAtFairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOrLoss

Lasten uit hoofde van financiële
activa geherclassificeerd uit
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, opgenomen in winst of
verlies.

Het bedrag van de lasten opgenomen in winst of verlies informatieverschaffing: IFRS
uit hoofde van financiële activa geherclassificeerd uit de 7 12A e — vervaldatum
categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 1.1.2021
van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: finan
ciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

ExplanationHowServiceCon
cessionArrangementHasBeen
Classified

Verklaring van de wijze waarop
dienstverlening uit hoofde van een
concessieovereenkomst is
geclassificeerd

De verklaring van de wijze waarop dienstverlening uit informatieverschaffing: SIC
hoofde van een concessieovereenkomst is geclassificeerd. 29 6 e
[Zie: dienstverlening uit hoofde van concessieovereen
komsten [member]]

text

L 429/329

X duration,
debit
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ExpenseRelatingToVariable
LeasePaymentsNotIncludedIn
MeasurementOfLeaseLiabili
ties

NL

ifrs-full
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ExplanationOfAccountingPo text block
liciesAndMethodsOfComputa
tionFollowedInInterimFinanci
alStatements

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsBe
tweenDenominatorsUsedTo
CalculateBasicAndDilutedEar
ningsPerShare

ifrs-full

Documentatielabel

Referenties

Verklaring van aanpassingen
tussen noemers gebruikt in de
berekening van de gewone en
verwaterde winst per aandeel

De aansluiting tussen de verschillende noemers gebruikt informatieverschaffing: IAS
in de berekening van de gewone en verwaterde winst per 33 70 b
aandeel.

ExplanationOfAdjustmentsOf text
NumeratorToCalculateBasicE
arningsPerShare

Verklaring van aanpassingen van
de teller in de berekening van de
gewone winst per aandeel

De verklaring van de aanpassingen doorgevoerd aan de informatieverschaffing: IAS
teller in de berekening van de gewone winst per aandeel. 33 70 a

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOf text
NumeratorToCalculateDilute
dEarningsPerShare

Verklaring van aanpassingen van
de teller in de berekening van de
verwaterde winst per aandeel

De verklaring van de aanpassingen doorgevoerd aan de informatieverschaffing: IAS
teller in de berekening van de verwaterde winst per aan 33 70 a
deel.

ifrs-full

ExplanationOfAdjustments
ThatWouldBeNecessaryToA
chieveFairPresentation

Verklaring van noodzakelijk
geachte aanpassingen om een
getrouw beeld te verkrijgen

De verklaring van de door het management noodzakelijk informatieverschaffing:
geachte aanpassingen aan posten in de jaarrekening om IAS 1 23 b
een 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.

ifrs-full

ExplanationOfAmountOfAny text
GainRecognisedAndLineIte
mInStatementOfComprehen
siveIncomeInWhichGainIsRe
cognisedInBargainPurchase

Beschrijving van de post in het
overzicht van het totaalresultaat
waarin winst uit een voordelige
kooptransactie is opgenomen

De beschrijving van de post in het overzicht van het informatieverschaffing: IFRS
totaalresultaat waarin een winst uit een voordelige koop 3 B64 n i
transactie is opgenomen. [Zie: opgenomen winst uit een
voordelige kooptransactie]

ifrs-full

ExplanationOfAmountReclas
sifiedBetweenProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveInco
meApplyingOverlayApproach

Verklaring van het bedrag
geherclassificeerd tussen winst of
verlies en de overige onderdelen
van het totaalresultaat met
toepassing van de
overlappingsbenadering

De verklaring van het bedrag dat tussen de winst of het informatieverschaffing: IFRS
verlies en de overige onderdelen van het totaalresultaat is 4 39L d — ingangsdatum bij
geherclassificeerd met toepassing van de overlappings eerste toepassing van IFRS 9
benadering, waarbij 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.

text

text

text

18.12.2020

De verstrekking van een verklaring dat in de tussentijdse informatieverschaffing: IAS
jaarrekeningen dezelfde grondslagen voor financiële ver 34 16A a
slaggeving en berekeningsmethoden zijn gehanteerd als in
de recentste jaarrekening of, indien deze grondslagen of
methoden zijn gewijzigd, een beschrijving van de aard en
het effect van de wijzigingen.
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Beschrijving van grondslagen voor
financiële verslaggeving en
berekeningsmethoden gehanteerd
in tussentijdse jaarrekeningen [text
block]

NL

ifrs-full

Label
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De verklaring van eventuele wijzigingen in het bereik van informatieverschaffing: IFRS
niet-gedisconteerde uitkomsten en de redenen voor deze 3 B67 b ii
wijzigingen voor activa of verplichtingen uit hoofde van
een voorwaardelijke vergoeding in een bedrijfscombinatie.
[Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesIn
RecognisedAmountsOfCon
tingentConsideration

text

Verklaring van eventuele
wijzigingen in opgenomen
bedragen van een voorwaardelijke
vergoeding

De verklaring van eventuele wijzigingen in opgenomen informatieverschaffing: IFRS
bedragen van activa of verplichtingen uit hoofde van 3 B67 b i
een voorwaardelijke vergoeding in een bedrijfscombinatie.
[Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAssetsAcquired text
ByWayOfGovernmentGran
tAndInitiallyRecognisedAt
FairValue

Verklaring van activa verworven
door middel van een
overheidssubsidie en aanvankelijk
opgenomen tegen reële waarde

De verklaring of activa verworven door middel van over informatieverschaffing: IAS
heidssubsidies en aanvankelijk opgenomen tegen reële 38 122 c iii
waarde, na opname zijn gewaardeerd volgens het kost
prijsmodel of het herwaarderingsmodel. [Zie: gewaardeerd
tegen reële waarde [member]; overheid [member]; over
heidssubsidies]

ifrs-full

ExplanationOfAssumptionA text
boutFutureWithSignificantRis
kOfResultingInMaterialAdjust
ments

Verklaring van bronnen van
schattingsonzekerheden die een
wezenlijk risico van materiële
aanpassing in zich dragen

De verklaring van belangrijke bronnen van schattings informatieverschaffing: IAS
onzekerheden die een wezenlijk risico in zich dragen 1 125,
van een materiële aanpassing.
informatieverschaffing: IFRIC
14 10

ifrs-full

ExplanationOfAssumptions
ToMeasureInsuranceAsset
sAndLiabilities

text

Verklaring van het proces voor de
totstandkoming van de
veronderstellingen voor de
waardering van opgenomen activa,
verplichtingen, baten en lasten die
voortvloeien uit
verzekeringscontracten

De verklaring van het proces voor de totstandkoming van informatieverschaffing: IFRS
de veronderstellingen die het grootste effect hebben op de 4 37 c — vervaldatum
waardering van opgenomen activa, verplichtingen, baten 1.1.2021
en lasten die voortvloeien uit verzekeringscontracten.

ifrs-full

ExplanationOfBasisOfPrepara
tionOfUnadjustedComparati
veInformation

text

Verklaring van de grondslag voor
de opstelling van niet-aangepaste
vergelijkende informatie

De verklaring van de grondslag gebruikt voor de opstel informatieverschaffing: IFRS
ling van niet-aangepaste vergelijkende informatie in de 10 C6B,
jaarrekening.
informatieverschaffing: IFRS
11 C13B,
informatieverschaffing: IAS
16 80A,
informatieverschaffing: IAS
27 18I,
informatieverschaffing: IAS
38 130I,
informatieverschaffing: IFRS
17 C27 — ingangsdatum
1.1.2021

L 429/331

Verklaring van eventuele
wijzigingen in het bereik van nietgedisconteerde uitkomsten en de
redenen voor die wijzigingen voor
een voorwaardelijke vergoeding
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ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Documentatielabel

Referenties

Verklaring van verandering in
activiteiten die de verzekeraar in
staat stelde opnieuw te beoordelen
of zijn activiteiten overwegend
verband houden met verzekering

De gedetailleerde verklaring van de verandering in activi informatieverschaffing: IFRS
teiten die de verzekeraar in staat stelde opnieuw te beoor 4 39C c iii — vervaldatum
delen of zijn activiteiten overwegend verband houden met 1.1.2021
verzekering.

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActi
vitiesThatResultedInInsurer
NoLongerQualifyingToApply
TemporaryExemptionFro
mIFRS9

text

Verklaring van verandering in
activiteiten waardoor de
verzekeraar niet langer in
aanmerking komt voor toepassing
van tijdelijke vrijstelling van IFRS
9

De gedetailleerde verklaring van de verandering in activi informatieverschaffing: IFRS
teiten waardoor de verzekeraar niet langer in aanmerking 4 39D c — vervaldatum
komt voor toepassing van de tijdelijke vrijstelling van 1.1.2021
IFRS 9.

ifrs-full

ExplanationOfChangeInBusi
nessModelForManagingFinan
cialAssets

text

Verklaring van de wijziging in het De verklaring van de wijziging in het bedrijfsmodel van informatieverschaffing: IFRS
bedrijfsmodel voor het beheer van de entiteit voor het beheer van de financiële activa. [Zie: 7 12B b
de financiële activa
financiële activa]

ifrs-full

ExplanationOfChangeInNa
meOfReportingEntityOrO
therMeansOfIdentificationFro
mEndOfPrecedingReporting
Period

text

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

De verklaring van de wijziging in ofwel de naam van de informatieverschaffing:
verslaggevende entiteit, ofwel een andere vorm van iden IAS 1 51 a
tificatie ten opzichte van het einde van de vorige verslag
periode.

ifrs-full

ExplanationOfChangesInAp
plicableTaxRatesToPrevious
AccountingPeriod

text

Verklaring van wijzigingen in
toepasselijke belastingtarieven ten
opzichte van de voorgaande
verslagperiode

De verklaring van de wijzigingen in het (de) toepasselijke informatieverschaffing: IAS
winstbelastingtarie(f)(ven) van de entiteit ten opzichte van 12 81 d
de voorgaande verslagperiode.

ifrs-full

ExplanationOfChangesInDe
scriptionOfRetirementBenefit
Plan

text

Verklaring van wijzigingen in de
beschrijving van
toegezegdpensioenregeling

De verklaring van de wijzigingen in de beschrijving van informatieverschaffing: IAS
de toegezegdpensioenregeling tijdens de periode die valt 26 36 g
onder het verslag.

ifrs-full

ExplanationOfContractualO
bligationsToPurchaseCon
structOrDevelopInvestment
PropertyOrForRepairsMainte
nanceOrEnhancements

text

Verklaring van contractuele
verplichtingen met betrekking tot
de aankoop, bouw of ontwikkeling
van vastgoedbeleggingen of met
betrekking tot reparaties,
onderhoud of verbeteringen

De verklaring van contractuele verplichtingen met betrek informatieverschaffing: IAS
king tot de aankoop, bouw of ontwikkeling van vastgoed 40 75 h
beleggingen of met betrekking tot reparaties, onderhoud
of verbeteringen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
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ExplanationOfChangeInActi
text
vitiesThatPermittedInsurerTo
ReassessWhetherItsActivitie
sArePredominantlyConnected
WithInsurance

ifrs-full
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De verklaring over wie de jaarrekening heeft goedgekeurd informatieverschaffing: IAS
voor publicatie.
10 17
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goedkeuringsinstantie

ifrs-full
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ExplanationOfCreditRiskMa
nagementPracticesAndHowT
heyRelateToRecognitionAnd
MeasurementOfExpectedCre
ditLossesExplanatory

text block

Verklaring van
kredietrisicobeheerspraktijken en
op welke wijze deze met de
opname en waardering van te
verwachten kredietverliezen
verband houden [text block]

De verklaring van de kredietrisicobeheerspraktijken en op informatieverschaffing: IFRS
welke wijze deze met de opname en waardering van te 7 35F
verwachten kredietverliezen verband houden.

ifrs-full

ExplanationOfDepartureFro
mIFRS

text

Verklaring van de afwijking van
IFRS

De verklaring van de afwijking door de entiteit van een
IFRS, met vermelding van het feit dat zij de toepasselijke
IFRS heeft nageleefd, maar dat een bepaald vereiste niet is
nageleefd teneinde een getrouw beeld te verkrijgen. Dit
behelst de verschaffing van de naam van de IFRS waarvan
de entiteit is afgeweken, de aard van de afwijking (met
vermelding van de verwerkingswijze die de IFRS vereist),
de reden waarom een dergelijke verwerkingswijze in de
gegeven omstandigheden dermate misleidend zou zijn dat
deze in strijd zou zijn met het doel van de jaarrekening
zoals dat in het Conceptuele Raamwerk is uiteengezet, en
de gehanteerde verwerkingswijze. [Zie: IFRS [member]]

ifrs-full

ExplanationOfDesignatedFi
nancialAssetsThatAreHel
dOutsideLegalEntityThatIssu
esContractsWithinScopeO
fIFRS4

text

Verklaring voor aangewezen
financiële activa die worden
aangehouden buiten de
rechtspersoon die contracten
uitgeeft die binnen het
toepassingsgebied van IFRS 4
vallen

De verklaring voor alle aangewezen financiële activa die informatieverschaffing: IFRS
worden aangehouden buiten de rechtspersoon die con 4 39L c — ingangsdatum bij
tracten uitgeeft die binnen het toepassingsgebied van eerste toepassing van IFRS 9
IFRS 4 vallen.

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfAny
InvestmentInEmployer

text

Verklaring van details van enige
belegging in de werkgever

De verklaring van de details van enige belegging in de informatieverschaffing: IAS
werkgever die een toegezegdpensioenregeling heeft.
26 35 a iv

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfGua
ranteesGivenOrReceivedO
fOutstandingBalancesForRela
tedPartyTransaction

text

Verklaring van details van gegeven
of ontvangen garanties van
uitstaande saldi voor transacties
met verbonden partijen

De verklaring van de details van gegeven of ontvangen informatieverschaffing: IAS
garanties voor uitstaande saldi voor transacties met ver 24 18 b ii
bonden partijen. [Zie: garanties [member]; verbonden par
tijen [member]]

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfInvest text
mentExceedingEitherFivePer
CentOfNetAssetsAvailableFor
BenefitsOrFivePerCentOfA
nyClassOrTypeOfSecurity

Verklaring van details over
beleggingen die meer dan vijf
procent uitmaken van de
nettoactiva beschikbaar voor
uitkeringen of vijf procent van
enige klasse of type van effecten

De verklaring van de details over afzonderlijke beleggin informatieverschaffing: IAS
gen die ofwel meer dan vijf procent uitmaken van de 26 35 a iii
activa van een toegezegdpensioenregeling min alle andere
verplichtingen dan de actuariële contante waarde van toe
gezegde pensioenrechten, ofwel vijf procent van enige
klasse of type van effecten.
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ifrs-full

ExplanationOfDirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOr
ServicesReceived

text

Verklaring van de directe bepaling De verklaring hoe de reële waarde van ontvangen goede informatieverschaffing: IFRS
van de reële waarde van
ren of diensten is bepaald indien deze op directe wijze is 2 48
ontvangen goederen of diensten
bepaald (bijvoorbeeld of de reële waarde van die goederen
of diensten tegen marktprijs is bepaald).

ifrs-full

ExplanationOfDisposalOfIn
vestmentPropertyCarriedAt
CostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueMo
del

text

Verklaring van de vervreemding
van vastgoedbeleggingen
gewaardeerd tegen kostprijs of in
overeenstemming met IFRS 16
binnen het reëlewaardemodel

De verklaring van het feit dat de entiteit vastgoedbeleg informatieverschaffing: IAS
gingen heeft vervreemd die niet tegen reële waarde zijn 40 78 d i
geboekt wanneer de entiteit een vastgoedbelegging waar
deert tegen kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16
binnen het reëlewaardemodel omdat de reële waarde nu
en in de toekomst niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs of in overeen
stemming met IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel
[member]; vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChan
geForBiologicalAssetForW
hichFairValueBecomesRelia
blyMeasurable

text

Verklaring van het effect van de
wijziging voor een biologisch
actief waarvoor de reële waarde
betrouwbaar waardeerbaar wordt

De verklaring van het effect van de overstap naar een informatieverschaffing: IAS
waardering tegen reële waarde voor biologische activa 41 56 c
die voorheen werden gewaardeerd tegen hun kostprijs
min de geaccumuleerde afschrijving en bijzonderewaarde
verminderingsverliezen maar waarvoor de reële waarde
betrouwbaar waardeerbaar wordt. [Zie: biologische activa;
bijzonderewaardeverminderingsverlies]

ifrs-full

text
ExplanationOfEffectOfChan
gesInAssumptionsToMeasu
reInsuranceAssetsAndInsuran
ceLiabilities

Verklaring van het effect van
wijzigingen in veronderstellingen
om verzekeringsactiva en
verzekeringsverplichtingen te
waarderen

De verklaring van het effect van wijzigingen in de ver informatieverschaffing: IFRS
onderstellingen voor de waardering van verzekeringsactiva 4 37 d — vervaldatum
en -verplichtingen, waarbij het effect van iedere wijziging 1.1.2021
met een materieel effect op de jaarrekening afzonderlijk
wordt getoond.

18.12.2020

Verklaring van het verschil tussen
vermelde operationele
leaseverbintenissen met toepassing
van IAS 17 en leaseverplichtingen
opgenomen op de datum van
eerste toepassing van IFRS 16 [text
block]

Publicatieblad van de Europese Unie

ExplanationOfDifferenceBe
text block
tweenOperatingLeaseCommit
mentsDisclosedApplyingI
AS17AndLeaseLiabilitiesRe
cognisedAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS16Explanatory

NL

De verklaring van het verschil tussen: a) aan het einde van informatieverschaffing: IFRS
de jaarlijkse verslagperiode vlak vóór de datum van eerste 16 C12 b
toepassing van IFRS 16 in overeenstemming met IAS 17
vermelde 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 eenzelfde waarde als het
met een gebruiksrecht overeenstemmende actief in een
zelfde economische omgeving zou hebben kunnen lenen
voor eenzelfde duur en met eenzelfde zekerheid.
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De verklaring van het effect van wijzigingen in de samen informatieverschaffing: IAS
stelling van de entiteit tijdens de tussentijdse periode, met 34 16A i
inbegrip van bedrijfscombinaties, het verkrijgen of verlie
zen van zeggenschap over dochterondernemingen en
langlopende investeringen, reorganisaties en beëindigde
bedrijfsactiviteiten. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; be
ëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; dochteronder
nemingen [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChan
text
gesInPlanToSellNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldFor
SaleOnResultsOfOperations
ForCurrentPeriod

Verklaring van het effect van
wijzigingen in het plan tot
verkoop van vaste activa of
groepen activa die worden
afgestoten en die zijn
aangehouden voor verkoop, op de
resultaten van de
bedrijfsactiviteiten voor de periode

De verklaring van het effect van het besluit om het plan informatieverschaffing: IFRS
tot verkoop van vaste activa of groepen activa die worden 5 42
afgestoten te wijzigen, op de resultaten van de bedrijfs
activiteiten voor de periode. [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]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChan
text
gesInPlanToSellNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldFor
SaleOnResultsOfOperations
ForPriorPeriod

Verklaring van het effect van
wijzigingen in het plan tot
verkoop van vaste activa of
groepen activa die worden
afgestoten die zijn aangehouden
voor verkoop, op de resultaten
van de activiteiten voor eerdere
perioden

De verklaring van het effect van het besluit om het plan informatieverschaffing: IFRS
tot verkoop van vaste activa of groepen activa die worden 5 42
afgestoten te wijzigen, op de resultaten van de bedrijfs
activiteiten voor eerder gepresenteerde perioden. [Zie:
vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en
die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShare
text block
basedPaymentsOnFinancialPo
sitions

Verklaring van het effect van op
De verklaring die gebruikers van de jaarrekening inzicht informatieverschaffing: IFRS
aandelen gebaseerde betalingen op geeft in de gevolgen van op aandelen gebaseerde beta 2 50
de financiële positie van de entiteit lingstransacties voor de financiële positie van de entiteit.
[text block]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShare
basedPaymentsOnProfitOr
Loss

text block

De verklaring die gebruikers van de jaarrekening inzicht informatieverschaffing: IFRS
Verklaring van het effect van op
aandelen gebaseerde betalingen op geeft in de gevolgen van op aandelen gebaseerde beta 2 50
winst of verlies van de entiteit
lingstransacties voor de winst (het verlies) van de entiteit.
[text block]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedCashFlows

text

Verklaring van het effect van de
overgang op gerapporteerde
kasstromen

De verklaring van materiële aanpassingen in het kas informatieverschaffing: IFRS
stroomoverzicht die voortvloeien uit de overgang van de 1 25, informatieverschaffing:
voorheen toegepaste GAAP naar de IFRS. [Zie: voorheen IFRS 1 23
toegepaste GAAP [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedFinancialPer
formance

text

Verklaring van het effect van de
overgang op gerapporteerde
financiële prestaties

De verklaring van de wijze waarop de overgang van de informatieverschaffing: IFRS
voorheen toegepaste GAAP naar de IFRS de gerappor 1 23
teerde financiële prestaties van de entiteit heeft beïnvloed.
[Zie: voorheen toegepaste GAAP [member]; IFRS [mem
ber]]
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ExplanationOfEffectThatTi
text block
mingOfSatisfactionOfPerfor
manceObligationsAndTypical
TimingOfPaymentHaveOn
ContractAssetsAndContractLi
abilitiesExplanatory

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]

De verklaring van het effect dat het tijdstip van de ver informatieverschaffing: IFRS
vulling van prestatieverplichtingen en het normale tijdstip 15 117
van de betaling op de contractactiva en de contractver
plichtingen hebben. [Zie: prestatieverplichtingen [mem
ber]; contractactiva; contractverplichtingen]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinan text
cialEffectContingentLiabilitie
sInBusinessCombination

Verklaring van de geschatte
financiële impact, voorwaardelijke
verplichtingen in een
bedrijfscombinatie

De verklaring van de geschatte financiële impact voor informatieverschaffing: IFRS
voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een be 3 B64 j i
drijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen
[member]; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinan text
cialEffectOfContingentAssets

Verklaring van de geschatte
financiële impact van
voorwaardelijke activa

De verklaring van de geschatte financiële impact van informatieverschaffing: IAS
eventuele activa die voortvloeien uit gebeurtenissen in 37 89
het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt beves
tigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer
onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit
niet de volledige controle heeft.

ifrs-full

ExplanationOfFactAndBasis
ForPreparationOfFinancialSta
tementsWhenNotGoingCon
cernBasis

text

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

De verklaring van het feit dat de entiteit de jaarrekening informatieverschaffing:
niet heeft opgesteld op basis van de veronderstelling dat IAS 1 25
de continuïteit van de entiteit is gewaarborgd en een ver
klaring van de grondslag waarop de jaarrekening is opge
steld.

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInRea
chingDecisionThatProvisio
nOfSupportToPreviouslyUn
consolidatedStructuredEntity
ResultedInObtainingControl

text

Verklaring van factoren die
hebben geleid tot de beslissing om
steun te verlenen aan voorheen
niet-geconsolideerde
gestructureerde entiteiten die
resulteerde in zeggenschap

De verklaring van de relevante factoren die hebben geleid informatieverschaffing: IFRS
tot de beslissing door een moedermaatschappij of een van 12 16
haar dochterondernemingen om zonder de contractuele
verplichting om dit te doen, financiële of andere steun
te verlenen aan een voorheen niet-geconsolideerde ge
structureerde eenheid die resulteerde in zeggenschap van
de entiteit over de gestructureerde entiteit. [Zie: dochter
ondernemingen [member]; niet-geconsolideerde gestructu
reerde entiteiten [member]]

18.12.2020

De verklaring van de wijze waarop de overgang van de informatieverschaffing: IFRS
voorheen toegepaste GAAP naar de IFRS de gerappor 1 23
teerde financiële positie van de entiteit heeft beïnvloed.
[Zie: voorheen toegepaste GAAP [member]; IFRS [mem
ber]]
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De verklaring van feiten en omstandigheden die wijzen op informatieverschaffing: IFRS
een zeldzame situatie voor de herclassificatie van financi 7 12A c — vervaldatum
ële activa die niet langer worden aangehouden met het 1.1.2021
doel om deze op korte termijn te verkopen of terug te
kopen, uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver
lies. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver
lies; herclassificatie uit financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies]

ifrs-full

ExplanationOfFactsAndCir
text
cumstancesOfSaleOrReclassifi
cationAndExpectedDisposal
MannerAndTiming

Verklaring van de feiten en
omstandigheden van de verkoop
of herclassificatie en verwachte
afstoting, wijze en tijdstip

De verklaring van de feiten en omstandigheden van de informatieverschaffing: IFRS
verkoop of die zullen leiden tot de verwachte afstoting, en 5 41 b
de wijze en het tijdstip van die afstoting, wanneer een vast
actief of groep activa die wordt afgestoten, ofwel is ge
classificeerd als aangehouden voor verkoop, ofwel is ver
kocht.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatAggre text
gateCarryingAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIn
definiteUsefulLivesAllocated
ToRecoverableAmountsIsSig
nificant

Verklaring van het feit dat de
totale boekwaarde van goodwill of
immateriële activa met onbeperkte
gebruiksduur die aan
kasstroomgenererende eenheden is
toegekend, significant is

De verklaring van het feit dat de totale boekwaarde van informatieverschaffing: IAS
goodwill of immateriële activa met onbeperkte gebruiks 36 135
duur die aan kasstroomgenererende eenheden (groepen
eenheden) is toegekend, significant is in vergelijking met
de totale boekwaarde van goodwill of immateriële activa
met onbeperkte gebruiksduur van de entiteit. [Zie: boek
waarde [member]; kasstroomgenererende eenheden
[member]; andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatCarry
ingAmountOfGoodwillOrIn
tangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLivesIsNotSignificant

text

Verklaring van het feit dat de
boekwaarde van goodwill of
immateriële activa met onbeperkte
gebruiksduur die aan
kasstroomgenererende eenheden is
toegekend, niet significant is

De verklaring van het feit dat de boekwaarde van good informatieverschaffing: IAS
will of immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur 36 135
die aan een eenheid (groep eenheden) over verschillende
kasstroomgenererende eenheden (groepen eenheden) is
toegekend, niet significant is in vergelijking met de totale
boekwaarde van goodwill of immateriële activa met onbe
perkte gebruiksduur van de entiteit. [Zie: boekwaarde
[member]; kasstroomgenererende eenheden [member]; an
dere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatEntity
sOwnersOrOthersHavePower
ToAmendFinancialState
mentsAfterIssue

text

Verklaring van het feit dat de
De verklaring van het feit dat de eigenaars van de entiteit informatieverschaffing: IAS
eigenaars van de entiteit of
of anderen over de bevoegdheid beschikken om de jaar 10 17
anderen over de bevoegdheid
rekening na uitgifte aan te passen.
beschikken om de jaarrekening na
uitgifte aan te passen
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ExplanationOfFactThatFinan
cialInstrumentsWhoseFairVa
luePreviouslyCouldNotBeReli
ablyMeasuredAreDerecogni
sed

text

Verklaring van het feit dat
financiële instrumenten waarvan
de reële waarde voorheen niet
betrouwbaar kon worden
gewaardeerd, niet langer worden
opgenomen

De verklaring van het feit dat financiële instrumenten informatieverschaffing: IFRS
waarvan de reële waarde voorheen niet betrouwbaar 7 30 e — vervaldatum
kon worden gewaardeerd, niet langer worden opgenomen. 1.1.2021
[Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinan
cialStatementsAndCorrespon
dingFiguresForPreviousPeri
odsHaveBeenRestatedFor
ChangesInGeneralPurchasing
PowerOfFunctionalCurrency

text

Verklaring van het feit dat de
jaarrekening en overeenkomstige
cijfers voor voorgaande perioden
zijn aangepast voor wijzigingen in
de algemene koopkracht van de
functionele valuta

De verklaring van het feit dat de jaarrekening en over informatieverschaffing: IAS
eenkomstige cijfers voor voorgaande perioden zijn aange 29 39 a
past voor wijzigingen in de algemene koopkracht van de
functionele valuta en bijgevolg zijn gepresenteerd in ter
men van de maateenheid die geldt op het einde van de
verslagperiode bij verslaggeving omtrent hyperinflatie.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinan text
cialStatementsForPreviousPeri
odsNotPresented

Verklaring van het feit dat de
jaarrekening voor voorgaande
perioden niet is gepresenteerd

De verklaring in de eerste IFRS-jaarrekening van de enti informatieverschaffing: IFRS
teit van het feit dat de entiteit over voorgaande perioden 1 28
geen jaarrekening presenteerde.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatMaxi
mumAmountOfPaymentFor
ContingentConsiderationAr
rangementsAndIndemnificati
onAssetsIsUnlimited

text

Verklaring van het feit dat het
maximumbedrag van de betaling
voor voorwaardelijkevergoedingsregelingen en
vrijwaringsactiva onbeperkt is

De verklaring van het feit dat het maximumbedrag van de informatieverschaffing: IFRS
betaling voor voorwaardelijke-vergoedingsregelingen en 3 B64 g iii
vrijwaringsactiva onbeperkt is.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatShares
HaveNoParValue

text

Verklaring van het feit dat
aandelen geen nominale waarde
hebben

De verklaring van het feit dat aandelen geen nominale informatieverschaffing: IAS
1 79 a iii
waarde hebben. [Zie: nominale waarde per aandeel]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffec
tOfAdjustmentsRelatedTo
BusinessCombinations

text

Verklaring van de financiële
impact van aanpassingen die
verband houden met
bedrijfscombinaties

De verklaring van de financiële impact van de in de ac informatieverschaffing: IFRS
tuele verslagperiode opgenomen aanpassingen die verband 3 61
houden met bedrijfscombinaties die in de verslagperiode
of in voorgaande verslagperioden hebben plaatsgevonden.
[Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffec
tOfContingentLiabilities

text

Verklaring van de geschatte
financiële impact van
voorwaardelijke verplichtingen

De verklaring van de geschatte financiële impact van informatieverschaffing: IAS
voorwaardelijke verplichtingen. [Zie: voorwaardelijke ver 37 86 a
plichtingen [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffec
tOfDepartureFromIFRS

text

Verklaring van de financiële
impact van de afwijking van IFRS

De verklaring van de financiële impact van de afwijking informatieverschaffing:
van IFRS op posten in de jaarrekening zoals die bij nale IAS 1 20 d
ving van het vereiste in de jaarrekening zou zijn gerap
porteerd.

NL

ifrs-full

L 429/338

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie
18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ExplanationOfFinancialEffec
tOfNonadjustingEventAfter
ReportingPeriod

text block

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 informatieverschaffing: IAS
impact van een gebeurtenis die niet leidt tot aanpassing 10 21 b
na de verslagperiode, ofwel een mededeling dat een der
gelijke schatting niet mogelijk is.

ifrs-full

ExplanationOfGainOrLossT
hatRelatesToIdentifiableAsset
sAcquiredOrLiabilitiesAssu
medInBusinessCombination

text

Verklaring van enige winst of enig
verlies die/dat betrekking heeft op
verworven identificeerbare activa
en overgenomen verplichtingen in
een bedrijfscombinatie en die/dat
van dusdanige omvang, aard en
frequentie is dat de vermelding
ervan relevant is om de
jaarrekening van de
samengevoegde entiteit te
begrijpen

De verklaring van de winst of het verlies die/dat betrek informatieverschaffing: IFRS
king heeft op verworven identificeerbare activa en over 3 B67 e
genomen verplichtingen in een bedrijfscombinatie en die/
dat van dusdanige omvang, aard en frequentie is dat de
vermelding ervan relevant is om de jaarrekening van de
samengevoegde entiteit te begrijpen. [Zie: bedrijfscom
binaties [member]]

ifrs-full

ExplanationOfGainsLossesRe
cognisedWhenControlInSub
sidiaryIsLost

text

Beschrijving van post(en) in winst
of verlies waarin winst (verlies) is
opgenomen wanneer de
zeggenschap over een
dochteronderneming is verloren

De beschrijving van de post(en) in winst of verlies waarin informatieverschaffing: IFRS
winst (verlies) is opgenomen (indien niet afzonderlijk ge 12 19 b
presenteerd) wanneer de zeggenschap over een dochter
onderneming is verloren. [Zie: dochterondernemingen
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfHedgeIneffecti
venessResultingFromSour
cesThatEmergedInHedgingRe
lationship

text

Verklaring van
afdekkingsineffectiviteit resulterend
uit bronnen die ontstonden in het
kader van de afdekkingsrelatie

De verklaring van afdekkingsineffectiviteit resulterend uit informatieverschaffing: IFRS
bronnen die ontstonden in het kader van de afdekkings 7 23E
relatie. [Zie: winst (verlies) uit hoofde van afdekkingsinef
fectiviteit]

ifrs-full

ExplanationOfHowAndWhy text
EntityHadAndCeasedToHave
FunctionalCurrencyForWhich
ReliableGeneralPriceIndexI
sNotAvailableAndNoExchan
geabilityWithStableFo
reignCurrencyExists

Verklaring van hoe en waarom de
entiteit eerst een functionele valuta
had en dan niet meer waarvoor er
geen betrouwbare algemene
prijsindex voorhanden is en er
geen sprake is van
inwisselbaarheid met een stabiele
vreemde valuta.

De verklaring wanneer de entiteit een functionele valuta informatieverschaffing: IFRS
heeft die de valuta van een economie met hyperinflatie 1 31C
was of is, hoe en waarom de entiteit eerst een functionele
valuta had waarvoor er geen betrouwbare algemene prijs
index voorhanden is en die vervolgens niet meer had, en
er geen sprake is van inwisselbaarheid met een stabiele
vreemde valuta.

ifrs-full

ExplanationOfHowEntityDe
terminedMeasurementOfInsu
ranceContractsAtTransition
Date

Verklaring van de wijze waarop
entiteit waardering van
verzekeringscontracten op
overgangsdatum heeft bepaald

De verklaring van de wijze waarop de entiteit de waarde informatieverschaffing: IFRS
ring van verzekeringscontracten op de overgangsdatum 17 115 — ingangsdatum
heeft bepaald. [Zie: verzekeringscontracten [member]]
1.1.2021
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Verklaring van hoe significante
veranderingen van de
brutoboekwaarde van financiële
instrumenten bijdroegen aan
veranderingen van een
voorziening voor verliezen

De verklaring van hoe significante veranderingen van de informatieverschaffing: IFRS
brutoboekwaarde van financiële instrumenten bijdroegen 7 35I
aan veranderingen van de voorziening voor verliezen.

ifrs-full

ExplanationOfHowTimingOf
SatisfactionOfPerformance
ObligationsRelatesToTypical
TimingOfPayment

text

Verklaring van hoe het tijdstip van
de vervulling van
prestatieverplichtingen verband
houdt met het normale tijdstip
van de betaling

De verklaring van hoe het tijdstip van de vervulling van informatieverschaffing: IFRS
prestatieverplichtingen verband houdt met het normale 15 117
tijdstip van de betaling. [Zie: prestatieverplichtingen
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfImpairment
LossRecognisedOrReversed
ByClassOfAssetsAndByRepor
tableSegment

text block

Informatieverschaffing over
opgenomen of teruggenomen
bijzonderewaarde
verminderingsverlies voor
kasstroomgenererende eenheid
[text block]

De informatieverschaffing over een opgenomen of terug informatieverschaffing: IAS
genomen bijzonderewaardeverminderingsverlies voor een 36 130 d ii
kasstroomgenererende eenheid. [Zie: bijzonderewaardever
minderingsverlies; terugneming van bijzonderewaardever
minderingsverlies]

ifrs-full

ExplanationOfIndependentVa
luerUsedForRevaluationPro
pertyPlantAndEquipment

text

Verklaring van betrokkenheid van
een onafhankelijke taxateur bij de
herwaardering, materiële vaste
activa

De verklaring van het feit of een onafhankelijke taxateur informatieverschaffing: IAS
was betrokken voor materiële vaste activa opgenomen 16 77 b
tegen geherwaardeerde waarde. [Zie: materiële vaste acti
va]

ifrs-full

ExplanationOfInitialApplicati
onOfImpairmentRequire
mentsForFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Verklaring van eerste toepassing
van vereisten inzake bijzondere
waardevermindering voor
financiële instrumenten [text
block]

De verklaring van de eerste toepassing van de vereisten informatieverschaffing: IFRS
inzake bijzondere waardevermindering voor financiële in 7 42P
strumenten.

ifrs-full

ExplanationOfInputsAssump
tionsAndEstimationTechni
quesUsedToApplyImpair
mentRequirementsExplanato
ry

text block

Verklaring van inputs,
veronderstellingen en
ramingstechnieken die worden
gebruikt om de vereisten inzake
bijzondere waardevermindering
toe te passen [text block]

De verklaring van de inputs, veronderstellingen en ra informatieverschaffing: IFRS
mingstechnieken die worden gebruikt om de vereisten 7 35G
inzake bijzondere waardevermindering toe te passen
voor financiële instrumenten.

ifrs-full

ExplanationOfInsuranceFinan text
ceIncomeExpenses

Verklaring van
verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten)

De verklaring van het totaalbedrag aan verzekeringsfinan informatieverschaffing: IFRS
cieringsbaten of — lasten in de verslagperiode. [Zie: ver 17 110 — ingangsdatum
zekeringsfinancieringsbaten (-lasten)]
1.1.2021
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ExplanationOfHowSignificant text
ChangesInGrossCarrying
AmountOfFinancialInstru
mentsContributedToChange
sInLossAllowance
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Verklaring van rentebaten
gerapporteerd na aftrek van
rentelasten

De verklaring dat de entiteit de rentebaten na aftrek van informatieverschaffing: IFRS
de rentelasten van een segment heeft gerapporteerd. [Zie: 8 23
rentelasten]

ifrs-full

ExplanationOfInvestingAndFi
nancingTransactionsNotRe
quireUseOfCashOrCashEqui
valents

text

Verklaring van investerings- en
financieringstransacties waarvoor
het gebruik van geldmiddelen of
kasequivalenten niet is vereist

De verklaring van de relevante informatie over investe informatieverschaffing: IAS 7
rings- en financieringstransacties waarvoor het gebruik 43
van geldmiddelen of kasequivalenten niet is vereist.

ifrs-full

ExplanationOfInvolvementO
fIndependentValuerInRevalua
tionRightofuseAssets

text

Verklaring van betrokkenheid van
een onafhankelijke taxateur bij de
herwaardering, activa met
gebruiksrecht

De verklaring van het feit of een onafhankelijke taxateur informatieverschaffing: IFRS
was betrokken voor activa met gebruiksrecht opgenomen 16 57
tegen geherwaardeerde waarde. [Zie: activa met gebruiks
recht]

ifrs-full

ExplanationOfIssuancesRepur text
chasesAndRepaymentsOfDeb
tAndEquitySecurities

Verklaring van uitgiften,
De verklaring van de uitgiften, terugkopen en terugbeta informatieverschaffing: IAS
terugkopen en terugbetalingen van lingen van obligaties en aandelen.
34 16A e
obligaties en aandelen

ifrs-full

ExplanationOfMainClassesO text
fAssetsAffectedByImpairment
LossesOrReversalsOfImpair
mentLosses

Verklaring van de voornaamste
categorieën van activa die
bijzonderewaardever
minderingsverliezen hebben
ondergaan of zijn beïnvloed door
terugnemingen van
bijzonderewaardever
minderingsverliezen

De verklaring van de voornaamste categorieën van activa informatieverschaffing: IAS
die bijzonderewaardeverminderingsverliezen hebben on 36 131 a
dergaan of zijn beïnvloed door terugnemingen van bij
zonderewaardeverminderingsverliezen. [Zie: bijzondere
waardeverminderingsverlies]

ifrs-full

ExplanationOfMainEvent
sAndCircumstancesThatLed
ToRecognitionOfImpairment
LossesAndReversalsOfImpair
mentLosses

text

Verklaring van de voornaamste
gebeurtenissen en omstandigheden
die tot opname of terugneming
van bijzonderewaardever
minderingsverliezen hebben geleid

De verklaring van de voornaamste gebeurtenissen en om
standigheden die tot de opname of terugneming van bij
zonderewaardeverminderingsverliezen hebben geleid. [Zie:
bijzonderewaardeverminderingsverlies]

ifrs-full

ExplanationOfManagement
text
JudgementsInApplyingEntitys
AccountingPoliciesWithSigni
ficantEffectOnRecognisedA
mounts

Verklaring van
managementoordelen bij de
toepassing van grondslagen voor
financiële verslaggeving van de
entiteit met significante impact op
opgenomen bedragen

De verklaring van oordelen, naast de oordelen inzake informatieverschaffing: IAS
schattingen, die het management zich heeft gevormd bij 1 122
de toepassing van de door de entiteit gehanteerde grond
slagen voor financiële verslaggeving en die het meest sig
nificante effect hebben op de in de jaarrekening opge
nomen bedragen.

ifrs-full

ExplanationOfMaterialEvents
SubsequentToEndOfInterim
PeriodThatHaveNotBeenRe
flected

Verklaring van gebeurtenissen na
de tussentijdse periode die niet
werden weergegeven

De verklaring van gebeurtenissen na de tussentijdse peri informatieverschaffing: IAS
ode die niet werden weergegeven in de jaarrekening voor 34 16A h
de tussentijdse periode.

informatieverschaffing: IAS
36 131 b,
informatieverschaffing: IAS
36 130 a
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ExplanationOfMeasurement
BasesUsedInPreparingFinanci
alStatements

text block

Verklaring van gehanteerde
waarderingsgrondslagen bij de
opstelling van de jaarrekening
[text block]

De verklaring van de gehanteerde waarderingsgrond informatieverschaffing: IAS
slag(en) bij de opstelling van de jaarrekening.
1 117 a

ifrs-full

ExplanationOfMethodMainPa
rametersAndAssumptionsUn
derlyingInformationProvided
SensitivityAnalysisOther
ThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17Explana
tory

text block

Verklaring van de methode,
belangrijkste parameters en
veronderstellingen die aan de
verschafte informatie ten
grondslag liggen, andere
gevoeligheidsanalyse dan
beschreven in alinea 128(a) van
IFRS 17 [text block]

De verklaring van de methode, belangrijkste parameters informatieverschaffing: IFRS
en veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de 17 129 a — ingangsdatum
informatie verschaft voor een andere gevoeligheidsanalyse 1.1.2021
dan die welke in alinea 128(a) van IFRS 17 beschreven is.

ifrs-full

ExplanationOfMethodsUsed
ToDetermineInsuranceFinan
ceIncomeExpensesRecognise
dInProfitOrLoss

text

Verklaring van methoden
gehanteerd voor het bepalen van
in winst of verlies opgenomen
verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten)

De verklaring van de methoden die worden gehanteerd informatieverschaffing: IFRS
voor het bepalen van de in winst of verlies opgenomen 17 118 — ingangsdatum
verzekeringsfinancieringsbaten en -lasten. [Zie: verzeke 1.1.2021
ringsfinancieringsbaten (-lasten)]

ifrs-full

ExplanationOfModifications
ModifiedSharebasedPaymen
tArrangements

text

Verklaring van wijzigingen,
Verklaring van de wijzigingen voor op aandelen geba informatieverschaffing: IFRS
gewijzigde op aandelen gebaseerde seerde betalingsovereenkomsten. [Zie: op aandelen geba 2 47 c i
betalingsovereenkomsten
seerde betalingsovereenkomsten [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAd
justmentsToAmountsPreviou
slyPresentedInDiscontinued
Operations

text

Verklaring van de aard en
aanpassingen aan bedragen die
voorheen zijn gepresenteerd in
beëindigde bedrijfsactiviteiten

NL

ifrs-full
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Prefix
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De verklaring van de aard en het bedrag van aanpassingen informatieverschaffing: IFRS
in de lopende periode aan bedragen die voorheen zijn 5 35
gepresenteerd in beëindigde bedrijfsactiviteiten die recht
streeks betrekking hebben op de afstoting van een beëin
digde bedrijfsactiviteit in een voorgaande periode. Deze
aanpassingen kunnen zich voordoen in de volgende om
standigheden: a) de oplossing van onzekerheden die
voortvloeien uit de voorwaarden van de afstotingstrans
actie, zoals de oplossing van aankoopprijsaanpassingen en
schadevergoedingskwesties met de koper; b) de oplossing
van onzekerheden die voortvloeien uit en rechtstreeks
gerelateerd zijn aan de activiteiten van de component
vóór zijn afstoting, zoals de door de verkoper behouden
verplichtingen inzake milieu en productgaranties; en c) de
afwikkeling van verplichtingen uit hoofde van een belo
ningsregeling voor het personeel, op voorwaarde dat de
afwikkeling rechtstreeks betrekking heeft op de afstotings
transactie. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel
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Verklaring van de aard en het
bedrag van schattingswijzigingen
van bedragen die werden
gerapporteerd in voorgaande
tussentijdse perioden of
voorgaande boekjaren.

De verklaring van de aard en het bedrag van schattings informatieverschaffing: IAS
wijzigingen van bedragen die in voorgaande tussentijdse 34 16A d
perioden van het lopende boekjaar zijn gerapporteerd, of
schattingswijzigingen van bedragen die in voorgaande
boekjaren zijn gerapporteerd, vermeld in het tussentijdse
financiële verslag van de entiteit.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndA
mountOfItemsAffectingAs
setsLiabilitiesEquityNetInco
meOrCashFlowsThatAreUnu
sualBecauseOfTheirNatureSi
zeOrIncidence

text

Verklaring van aard en bedrag van
posten die een invloed hebben op
activa, verplichtingen, eigen
vermogen, nettoresultaat of
kasstromen die ongebruikelijk zijn
wegens hun aard, omvang of
frequentie

De verklaring van de aard en het bedrag van posten die informatieverschaffing: IAS
een invloed hebben op activa, verplichtingen, eigen ver 34 16A c
mogen, nettoresultaat of kasstromen die ongebruikelijk
zijn wegens hun aard, omvang of frequentie.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndA
mountOfSignificantTransacti
ons

text

Verklaring van de aard en het
bedrag van significante transacties

De verklaring van de aard en het bedrag van elke afzon informatieverschaffing: IAS
derlijke significante transactie met een overheid die zeg 24 26 b i
genschap of gezamenlijke zeggenschap heeft over, of in
vloed van betekenis heeft op, de verslaggevende entiteit en
entiteiten onder zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap
of invloed van betekenis van die overheid.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToAcquire
OrBuildItemsOfPropertyPlan
tAndEquipment

text

Verklaring van de aard en omvang
van verplichtingen om materiële
vaste activa te verwerven of te
bouwen

De verklaring van de aard en omvang (bijvoorbeeld hoe informatieverschaffing: SIC
veelheid, tijdsduur of bedrag indien van toepassing) van 29 6 c iii
verplichtingen om materiële vaste activa in dienstverlening
uit hoofde van concessieovereenkomsten te verwerven of
te bouwen. [Zie: dienstverlening uit hoofde van concessie
overeenkomsten [member]; materiële vaste activa]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToDelive
rOrRightsToReceiveSpecifie
dAssetsAtEndOfConcession
Period

text

Verklaring van de aard en omvang
van verplichtingen om bepaalde
activa te leveren of rechten om
bepaalde activa te ontvangen aan
het einde van de concessieperiode.

De verklaring van de aard en omvang (bijvoorbeeld hoe informatieverschaffing: SIC
veelheid, tijdsduur of bedrag indien van toepassing) van 29 6 c iv
verplichtingen 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 concessieovereenkomsten. [Zie: dienstver
lening uit hoofde van concessieovereenkomsten [mem
ber]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToProvide
OrRightsToExpectProvisio
nOfServices

text

Verklaring van de omvang en aard
van verplichtingen om diensten te
verlenen of rechten om de
verlening van diensten te
verwachten

De verklaring van de aard en omvang (bijvoorbeeld hoe informatieverschaffing: SIC
veelheid, tijdsduur of bedrag indien van toepassing) van 29 6 c ii
verplichtingen 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 concessieovereen
komsten [member]]
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ExplanationOfNatureAndEx
tentOfOtherRightsAndObliga
tions

text

Verklaring van de aard en omvang De verklaring van de aard en omvang (bijvoorbeeld hoe informatieverschaffing: SIC
van andere rechten en
veelheid, tijdsduur of bedrag indien van toepassing) van 29 6 c vi
verplichtingen
rechten en verplichtingen in het kader van dienstverlening
uit hoofde van concessieovereenkomsten die de entiteit
niet afzonderlijk vermeldt. [Zie: dienstverlening uit hoofde
van concessieovereenkomsten [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfRenewalAndTerminati
onOptions

text

Verklaring van de aard en omvang
van opties met betrekking tot de
verlenging en beëindiging van de
overeenkomst

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfRightsToUseSpecifie
dAssets

text

Verklaring van de aard en omvang De verklaring van de aard en omvang (bijvoorbeeld hoe informatieverschaffing: SIC
van rechten om bepaalde activa te veelheid, tijdsduur of bedrag indien van toepassing) van 29 6 c i
gebruiken
rechten om bepaalde activa te gebruiken in het kader van
dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten.
[Zie: dienstverlening uit hoofde van concessieovereen
komsten [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureOfRequi
rementInIFRSAndConclusi
onWhyRequirementIsInCon
flictWithFairPresentation

text

Verklaring van de aard van het
vereiste in de IFRS en conclusie
waarom het vereiste in strijd is
met het doel van de jaarrekening
uiteengezet in het Raamwerk

De verklaring van de naam van de IFRS in kwestie, de informatieverschaffing:
aard van het vereiste, de reden waarom het management IAS 1 23 a
tot de conclusie is gekomen dat de naleving van het ver
eiste in de omstandigheden dermate misleidend is dat dit
in strijd is met het doel van de jaarrekening zoals dat in
het Conceptuele Raamwerk is uiteengezet.

ifrs-full

ExplanationOfNecessaryInfor
mationNotAvailableAndDe
velopmentCostExcessive

text

Verklaring waarom opbrengsten
uit hoofde van externe klanten
voor elk product en elke dienst of
voor elke groep van soortgelijke
producten en diensten niet zijn
gerapporteerd

De verklaring waarom opbrengsten uit hoofde van ex informatieverschaffing: IFRS
terne klanten voor elk product en elke dienst of voor 8 32, informatieverschaffing:
elke groep van soortgelijke producten en diensten niet IFRS 8 33
zijn gerapporteerd (bijvoorbeeld indien de kosten voor
het opstellen van de informatie overdreven hoog zouden
uitvallen). [Zie: producten en diensten [member]; op
brengsten]

ifrs-full

ExplanationOfNotApplied
NewStandardsOrInterpretati
ons

text

Verklaring van niet toegepaste
nieuwe standaarden of
interpretaties

De verklaring van het feit dat de entiteit een nieuwe IFRS informatieverschaffing:
die is uitgegeven maar nog niet in werking is, niet heeft IAS 8 30 a
toegepast

ifrs-full

ExplanationOfObjectiveOfMe text
thodUsedAndLimitationsThat
MayResultInInformationProvi
dedSensitivityAnalysisOther
ThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17

Verklaring van het doel van de
gehanteerde methode en de
beperkingen die tot de verschafte
informatie kunnen leiden, andere
gevoeligheidsanalyse dan
beschreven in alinea 128(a) van
IFRS 17

De verklaring an het doel van de gehanteerde methode en informatieverschaffing: IFRS
de beperkingen die kunnen leiden tot de informatie ver 17 129 b — ingangsdatum
schaft voor een andere gevoeligheidsanalyse dan die welke 1.1.2021
in alinea 128(a) van IFRS 17 beschreven is.
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opties met betrekking tot de verlenging en beëindiging
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lening uit hoofde van concessieovereenkomsten [mem
ber]]
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Elementnaam/rol URI
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ifrs-full

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContingentLi
abilities

text

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContingentLi
abilitiesInBusinessCombinati
on

text

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRe
gardingContingentAsset

text

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRe
gardingContingentLiability

text

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRe
gardingProvision

text

ifrs-full

ExplanationOfReasonsFor
ChangesInLossAllowanceFor
FinancialInstruments

text

Verklaring van de periode
waarover het management
kasstromen heeft geraamd

De verklaring van de periode waarover het management
kasstromen gebaseerd op door het management goedge
keurde financiële budgetten/voorspellingen heeft geraamd
en, indien voor een kasstroomgenererende eenheid (groep
eenheden) een langere periode wordt gebruikt dan vijf
jaar, een verklaring waarom die langere periode gerecht
vaardigd is. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [mem
ber]]
Verklaring van mogelijkheid tot
De verklaring van de mogelijkheid tot restitutie door een
restitutie, voorwaardelijke
andere partij voor uitgaven om voorwaardelijke verplich
verplichtingen
tingen af te wikkelen. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen
[member]]
Verklaring van mogelijkheid tot
De verklaring van de mogelijkheid tot restitutie door een
restitutie, voorwaardelijke
andere partij van uitgaven om in een bedrijfscombinatie
opgenomen voorwaardelijke verplichtingen op te nemen.
verplichtingen in een
bedrijfscombinatie
[Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; bedrijfs
combinaties [member]]
Verklaring van de algemene aard De verklaring van de algemene aard van het geschil met
van het geschil en van de reden
andere partijen over het onderwerp van een voorwaarde
waarom de informatie over het
lijk actief en het feit en de reden waarom de vereiste
voorwaardelijk actief niet is
informatie over een mogelijk actief dat voortvloeit uit
gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan
vermeld
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.
Verklaring van de algemene aard De verklaring van de algemene aard van het geschil met
van het geschil en van de reden
andere partijen over het onderwerp van een voorwaarde
waarom de informatie over de
lijke verplichting en het feit en de reden waarom de ver
voorwaardelijke verplichting niet is eiste informatie over een voorwaardelijke verplichting niet
is vermeld door de entiteit. [Zie: voorwaardelijke verplich
vermeld
tingen [member]]
Verklaring van de algemene aard De verklaring van de algemene aard van het geschil met
andere partijen over het onderwerp van een voorziening
van het geschil en van de reden
waarom de informatie over de
en het feit en de reden waarom de vereiste informatie
voorziening niet is vermeld
over een voorziening niet is vermeld door de entiteit. [Zie:
voorzieningen]
De verklaring van de redenen voor veranderingen in de
Verklaring van de redenen voor
voorziening voor verliezen voor financiële instrumenten,
veranderingen in de voorziening
die het volgende kan omvatten a) de samenstelling van de
voor verliezen voor financiële
portefeuille; b) het volume van de verworven of gecre
instrumenten
ëerde financiële instrumenten; en c) de ernst van de te
verwachten kredietverliezen.

informatieverschaffing: IAS
36 134 d iii,
informatieverschaffing: IAS
36 134 e iii

informatieverschaffing: IAS
37 86 c

informatieverschaffing: IFRS
3 B64 j i

informatieverschaffing: IAS
37 92

informatieverschaffing: IAS
37 92

informatieverschaffing: IAS
37 92

voorbeeld: IFRS 7 B8D
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ExplanationOfReasonsForSig text
nificantChangesInFinancialSta
tementLineItemsDueToAppli
cationOfIFRS15

Verklaring van de redenen voor
significante veranderingen in
posten van de jaarrekening door
de toepassing van IFRS 15

De verklaring van de redenen voor significante verande informatieverschaffing: IFRS
ringen in posten van de jaarrekening door de toepassing 15 C8 b
van IFRS 15.

ifrs-full

ExplanationOfReasonsWhy
EntityElectedToApplyIFRSsA
sIfItHadNeverStoppedApply
ingIFRSs

text

Verklaring van de redenen
waarom de entiteit ervoor koos de
IFRS toe te passen alsof zij nooit
was opgehouden met het
toepassen van de IFRS

De verklaring van de redenen waarom een entiteit die de informatieverschaffing: IFRS
IFRS tijdens een voorgaande verslagperiode heeft toege 1 23B
past, maar waarvan de recentste voorgaande jaarrekening
geen expliciete en onvoorwaardelijke verklaring van over
eenstemming met de IFRS bevatte, ervoor koos de IFRS
toe te passen alsof zij nooit was opgehouden met het
toepassen van de IFRS.

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIs
ImpracticableToDetermineA
mountsForCorrectionRelated
ToPriorPeriodErrors

text

Verklaring van de reden waarom De verklaring van de reden waarom het niet haalbaar is informatieverschaffing:
het niet haalbaar is om bedragen om bedragen te bepalen voor correcties in verband met IAS 8 49 d
te bepalen voor correcties in
fouten in voorgaande perioden.
verband met fouten in voorgaande
perioden

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIs
ImpracticableToDetermineA
mountsOfAdjustmentsRela
tedToChangeInAccountingPo
licy

text

Verklaring van de reden waarom
het niet haalbaar is om bedragen
te bepalen van aanpassingen die
verband houden met wijzigingen
in de grondslag voor financiële
verslaggeving

De verklaring van de reden waarom het niet haalbaar is
om bedragen te bepalen van aanpassingen die verband
houden met wijzigingen in de grondslag voor financiële
verslaggeving.

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBe
tweenAmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17AndCarryingAmoun
tOfRelatedGroupsOfContracts

text

Verklaring van relatie tussen
onmiddellijk opeisbare bedragen
die voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten en
boekwaarde van gerelateerde
groepen contracten.

De verklaring van de relatie tussen de onmiddellijk opeis informatieverschaffing: IFRS
bare bedragen die voortvloeien uit binnen het toepas 17 132 c — ingangsdatum
singsgebied van IFRS 17 vallende contracten en de boek 1.1.2021
waarde van de gerelateerde groepen contracten.

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBe
tweenInsuranceFinanceInco
meExpensesAndInvestment
ReturnOnAssets

text

Verklaring van relatie tussen
verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten) en beleggingsrendement
op activa

De verklaring van de relatie tussen verzekeringsfinancie informatieverschaffing: IFRS
ringsbaten of -lasten en het beleggingsrendement op ac 17 110 — ingangsdatum
tiva om gebruikers van de jaarrekening van de entiteit in 1.1.2021
staat te stellen de bronnen van in het totaalresultaat opge
nomen financieringsbaten of -lasten te beoordelen. [Zie:
verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten)]
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text

Verklaring van relatie tussen
gevoeligheden voor veranderingen
in risicoposities die voortvloeien
uit verzekeringscontracten en uit
gehouden financiële activa

De verklaring van de relatie tussen de gevoeligheden voor informatieverschaffing: IFRS
veranderingen in risicoposities die uit verzekeringscontrac 17 128 a ii — ingangsdatum
ten voortvloeien en die welke uit door de entiteit gehou 1.1.2021
den financiële activa voortvloeien. [Zie: verzekeringscon
tracten [member]; financiële activa]

ifrs-full

ExplanationOfRelationships
BetweenParentsAndEntity

text

Verklaring van relaties tussen
moedermaatschappij en
dochterondernemingen

De verklaring van de relaties tussen een moedermaat informatieverschaffing: IAS
schappij en haar dochterondernemingen. [Zie: dochter 24 13
ondernemingen [member]]

ifrs-full

ExplanationOfRelevantFactor
sInReachingDecisionToProvi
deSupportThatResultedInCon
trollingUnconsolidatedStruc
turedEntity

text

Verklaring van relevante factoren
die hebben geleid tot de beslissing
om steun te verlenen die
resulteerde in zeggenschap over de
niet-geconsolideerde
gestructureerde entiteit

De verklaring van de relevante factoren die hebben geleid informatieverschaffing: IFRS
tot de beslissing door een beleggingsentiteit of een van 12 19G
haar niet-geconsolideerde dochterondernemingen om
zonder de contractuele verplichting om dit te doen, finan
ciële of andere steun te verlenen aan een niet-geconsoli
deerde gestructureerde eenheid waarover de beleggings
entiteit geen zeggenschap had, die resulteerde in zeggen
schap. [Zie: informatieverschaffing over beleggingsentitei
ten [text block]; dochterondernemingen [member]; nietgeconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOn
DistributionOfRevaluationS
urplusForIntangibleAssets

text

Verklaring van beperkingen op de De verklaring van eventuele beperkingen op de uitkering informatieverschaffing: IAS
uitkering van
aan aandeelhouders van het saldo van de herwaarderings 38 124 b
herwaarderingsreserves voor
reserves voor immateriële activa aan aandeelhouders. [Zie:
herwaarderingsreserves]
immateriële activa

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOn
RemittanceOfIncomeAndDis
posalProceedsOfInvestment
Property

text

Verklaring van beperkingen met
betrekking tot de realiseerbaarheid
van vastgoedbeleggingen of de
overmaking van baten en
opbrengsten bij de vervreemding
van vastgoedbeleggingen

ifrs-full

ExplanationOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedge
AccountingExplanatory

text block

Verklaring van de
De verklaring van de risicobeheerstrategie in verband met informatieverschaffing: IFRS
7 22 A
risicobeheerstrategie in verband
hedge accounting.
met hedge accounting [text block]

ifrs-full

ExplanationOfSeasonalityOr
CyclicalityOfInterimOperati
ons

text

Verklaring van het
seizoensgebonden of cyclische
karakter van tussentijdse
bedrijfsactiviteiten
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ExplanationOfRelationshipBe
tweenSensitivitiesToChange
sInRiskExposuresArisingFro
mInsuranceContractsAnd
FromFinancialAssetsHeld

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

De verklaring van het bestaan van beperkingen met be informatieverschaffing: IAS
trekking tot de realiseerbaarheid van vastgoedbeleggingen 40 75 g
of de overmaking van baten en opbrengsten bij de ver
vreemding van vastgoedbeleggingen. [Zie: vastgoedbeleg
gingen]

L 429/347

De verklarende opmerkingen over het seizoensgebonden informatieverschaffing: IAS
of cyclische karakter van tussentijdse bedrijfsactiviteiten. 34 16A b

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ExplanationOfShareOptions
text
InSharebasedPaymentArrange
ment

Beschrijving van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

De beschrijving van een op aandelen gebaseerde betalings informatieverschaffing: IFRS
overeenkomst die op enig moment in de verslagperiode 2 45 a
bestond. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereen
komsten [member]]

ifrs-full

text block
ExplanationOfSignificant
ChangesInContractAssetsAnd
ContractLiabilitiesExplanatory

Verklaring van significante
veranderingen van contractactiva
en contractverplichtingen [text
block]

De verklaring van de significante veranderingen van de informatieverschaffing: IFRS
contractactiva en de contractverplichtingen. [Zie: contract 15 118
activa; contractverplichtingen]

ifrs-full

ExplanationOfSignificant
ChangesInNetInvestmentInFi
nanceLeaseExplanatory

text block

Verklaring van significante
veranderingen van de nettoinvestering in financiële leases
[text block]

De verklaring van de significante veranderingen van de informatieverschaffing: IFRS
boekwaarde van de netto-investering in financiële leases. 16 93
[Zie: netto-investering in de financiële lease]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantDec
reaseInLevelOfGovernment
GrantsForAgriculturalActivity

text

Verklaring van een belangrijke
vermindering van het niveau van
overheidssubsidies voor agrarische
activiteiten

De verklaring van een belangrijke vermindering van het informatieverschaffing: IAS
niveau van overheidssubsidies voor agrarische activiteiten. 41 57 c
[Zie: overheid [member]; overheidssubsidies]

ifrs-full

ExplanationOfSignificant
text
TermsOfServiceConcessionAr
rangementThatMayAffectA
mountTimingAndCertainty
OfFutureCashFlows

Verklaring van belangrijke
bepalingen van dienstverlening uit
hoofde van een
concessieovereenkomst die invloed
kunnen hebben op bedrag, tijdstip
en zekerheid van toekomstige
kasstromen

De verklaring van belangrijke bepalingen van de dienst informatieverschaffing: SIC
verlening uit hoofde van concessieovereenkomsten die 29 6 b
invloed kunnen hebben op het bedrag, het tijdstip en
de zekerheid van toekomstige kasstromen (bijvoorbeeld
de periode van de concessie, de data waarop de vergoe
dingen worden herzien, en de basis waarop de vergoedin
gen worden herzien of nieuwe onderhandelingen plaats
vinden). [Zie: dienstverlening uit hoofde van concessie
overeenkomsten [member]]

ifrs-full

ExplanationOfTermsAndCon text
ditionsOfOutstandingBalan
cesForRelatedPartyTransaction

Verklaring van termijnen en
voorwaarden van uitstaande saldi
voor transacties met verbonden
partijen

De verklaring van de termijnen en voorwaarden van uit informatieverschaffing: IAS
staande saldi voor transacties met verbonden partijen. 24 18 b i
[Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

ExplanationOfTransactionsRe text
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

Beschrijving van transacties die los
van de verwerving van activa en
overname van verplichtingen in
een bedrijfscombinatie worden
opgenomen

De beschrijving van transacties die los van de verwerving
van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfs
combinaties worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties
[member]]

NL

ifrs-full

L 429/348

Prefix
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informatieverschaffing: IFRS
3 B64 l,
informatieverschaffing: IFRS
3 B64 m,
informatieverschaffing: IFRS
3 B64 l i

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Verklaring van overdrachten van
cumulatieve winst of verlies
binnen het eigen vermogen van
beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

De verklaring van overdrachten van de cumulatieve winst informatieverschaffing: IFRS
(verlies) binnen het eigen vermogen voor beleggingen in 7 11A e
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 totaal
resultaat]

ifrs-full

ExplanationOfUnfulfilledCon
ditionsAndOtherContingen
ciesAttachingToGovernmen
tAssistance

text

Verklaring van niet-vervulde
De verklaring van niet-vervulde voorwaarden en andere informatieverschaffing: IAS
voorwaarden en andere
voorwaardelijke gebeurtenissen die verband houden met 20 39 c
voorwaardelijke gebeurtenissen die overheidssteun die werd opgenomen. [Zie: overheid
verband houden met
[member]]
overheidssteun

ifrs-full

ExplanationOfValueAssigned
ToKeyAssumption

text

Verklaring van aan een belangrijke De verklaring van de aan (een) belangrijke veronderstel
veronderstelling toegewezen
ling(en) toegewezen waarde(n) waarop het management
waarde
de realiseerbare waarde voor een kasstroomgenererende
eenheid (groep van eenheden) heeft gebaseerd. [Zie: kas
stroomgenererende eenheden [member]]

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityEx
pectsToRecogniseRemaining
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLoss

text

Verklaring van wanneer de entiteit
verwacht de resterende
contractuele dienstenmarge in
winst of verlies op te nemen

De verklaring van wanneer de entiteit verwacht de aan het informatieverschaffing: IFRS
einde van de verslagperiode resterende contractuele dien 17 109 — ingangsdatum
stenmarge in winst of verlies op te nemen. [Zie: contrac 1.1.2021
tuele dienstenmarge [member]]

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityEx
pectsToRecogniseTransaction
PriceAllocatedToRemaining
PerformanceObligationsAsRe
venue

text

Verklaring van wanneer entiteit
verwacht de aan de resterende
prestatieverplichtingen toegewezen
transactieprijs als opbrengst op te
nemen

De verklaring van wanneer de entiteit verwacht de aan de informatieverschaffing: IFRS
resterende prestatieverplichtingen toegewezen transactie 15 120 b ii
prijs als opbrengst op te nemen. [Zie: opbrengsten uit
hoofde van contracten met klanten; aan resterende pres
tatieverplichtingen toegewezen transactieprijs]

ifrs-full

ExplanationOfWhetherAny
ConsiderationFromContracts
WithCustomersIsNotInclude
dInDisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemaining
PerformanceObligations

text

Verklaring of enige vergoeding uit
hoofde van contracten met
klanten niet in de aan de
resterende prestatieverplichtingen
toegewezen transactieprijs is
opgenomen

De verklaring of enige vergoeding uit hoofde van con informatieverschaffing: IFRS
tracten met klanten niet in de aan de resterende prestatie 15 122
verplichtingen toegewezen transactieprijs is opgenomen.
[Zie: aan resterende prestatieverplichtingen toegewezen
transactieprijs]

informatieverschaffing: IAS
36 134 f ii,
informatieverschaffing: IAS
36 135 e ii
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ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De verklaring of schendingen van leningvoorwaarden die informatieverschaffing: IFRS
de financier in staat stelden versnelde aflossing te eisen 7 19
zijn opgeheven, dan wel of de voorwaarden van de aange
gane leningen na heronderhandeling zijn aangepast vóór
de datum waarop de jaarrekening voor publicatie werd
goedgekeurd.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEntity
AppliesExemptionInIAS2425

text

Verklaring of de entiteit de
vrijstelling in IAS 24 25 toepast

De verklaring of de entiteit de vrijstelling in alinea 25 van informatieverschaffing: IAS
IAS 24 toepast.
24 26

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEntity
HasObligationToReturnColla
teralSoldOrRepledged

text

Verklaring of de entiteit de
verplichting heeft om zekerheden
die zijn verkocht of tot zekerheid
aan derden zijn verstrekt, te
retourneren als de eigenaar van de
zekerheid niet in gebreke is

De verklaring of de entiteit de verplichting heeft om de informatieverschaffing: IFRS
zekerheden die zijn verkocht of tot zekerheid aan derden 7 15 b
zijn verstrekt, te retourneren als de eigenaar van de ze
kerheid niet in gebreke is.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPartici
pantsContributeToRetire
mentBenefitPlan

text

Verklaring of deelnemers bijdragen De verklaring of deelnemers bijdragen leveren aan toege informatieverschaffing: IAS
leveren aan
zegdpensioenregelingen.
26 36 d
toegezegdpensioenregelingen

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPracti
calExpedientIsAppliedForDis
closureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerfor
manceObligations

text

Verklaring of het praktische
hulpmiddel is toegepast voor de
vermelding van de aan de
resterende prestatieverplichtingen
toegewezen transactieprijs

De verklaring of het praktische hulpmiddel is toegepast informatieverschaffing: IFRS
voor de vermelding van de aan de resterende prestatie 15 122
verplichtingen toegewezen transactieprijs. [Zie: aan reste
rende prestatieverplichtingen toegewezen transactieprijs]

ifrs-full

ExplanationOfWhyEntityCa
text
meToDifferentConclusionsIn
NewAssessmentApplyingPara
graphs412aOr412Aa
OfIFRS9AtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17

Verklaring waarom entiteit bij
nieuwe beoordeling
overeenkomstig de alinea’s 4.1.2(a)
of 4.1.2A(a) van IFRS 9 op datum
van de eerste toepassing van IFRS
17 tot andere conclusies is
gekomen

De verklaring waarom de entiteit bij de nieuwe beoor informatieverschaffing: IFRS
deling overeenkomstig de alinea’s 4.1.2(a) of 4.1.2A(a) 17 C33 c — ingangsdatum
van IFRS 9 op de datum van de eerste toepassing van 1.1.2021
IFRS 17 tot andere conclusies is gekomen.

18.12.2020

Verklaring of schendingen die de
financier in staat stelden versnelde
aflossing te eisen zijn opgeheven,
dan wel of de voorwaarden van de
aangegane leningen na
heronderhandeling zijn aangepast
vóór de datum waarop de
jaarrekening voor publicatie werd
goedgekeurd
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text
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NL

ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De verklaring waarom de reële waarde niet op betrouw informatieverschaffing: IAS
bare wijze kan worden bepaald voor vastgoedbeleggingen 40 78 b
wanneer de entiteit vastgoedbeleggingen waardeert tegen
kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het
reëlewaardemodel. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs of in
overeenstemming met IFRS 16 binnen het reëlewaarde
model [member]; vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

ExplanationOfWhyMethodsU text
sedToRecogniseRevenueProvi
deFaithfulDepictionOfTransfe
rOfGoodsOrServices

Verklaring waarom gebruikte
methoden om opbrengsten op te
nemen, de overdracht van
goederen of diensten getrouw
weergeven

De verklaring waarom met de gebruikte methoden om informatieverschaffing: IFRS
opbrengsten op te nemen, de overdracht van goederen 15 124 b
of diensten getrouw wordt weergegeven. [Zie: opbreng
sten uit hoofde van contracten met klanten]

ifrs-full

ExplanationOrCrossReferen
cesToInterimFinancialState
mentDisclosuresForFirstti
meAdopter

text

Verklaring van verwijzingen naar
informatieverschaffing in het
tussentijdse financiële overzicht
voor eerste toepassers

De verklaring van verwijzingen naar andere gepubliceerde informatieverschaffing: IFRS
documenten die informatie bevatten die van materieel 1 33
belang is om de lopende tussentijdse periode voor eerste
toepassers van IFRS te begrijpen.

ifrs-full

ExplanationWhenGreatest
TransferActivityTookPlace

text

Verklaring wanneer de meeste
overdrachtactiviteit plaatsvond

De verklaring wanneer de meeste overdrachtactiviteit informatieverschaffing: IFRS
plaatsvond in een verslagperiode (bijvoorbeeld de laatste 7 42G c i
vijf dagen vóór het einde van de verslagperiode) over
dewelke het totaalbedrag aan opbrengsten uit hoofde
van de overdrachtactiviteit (die in aanmerking komt
voor niet langer opnemen) niet gelijkmatig is verdeeld
(bijvoorbeeld indien een aanzienlijk deel van de totale
overdrachtactiviteit in de laatste dagen van een verslagpe
riode plaatsvindt).

ifrs-full

ExplanationWhichDisclosures text
CouldNotBeMadeAndRea
sonsWhyTheyCannotBeMa
deIfInitialAccountingForBusi
nessCombinationIsIncomplete

Verklaring welke
informatieverschaffing niet kon
worden verstrekt en de redenen
waarom dat niet mogelijk was
indien de eerste administratieve
verwerking van de
bedrijfscombinatie nog niet
voltooid is op het moment dat de
jaarrekening wordt goedgekeurd
voor publicatie.

De verklaring welke informatieverschaffing niet kon wor informatieverschaffing: IFRS
den verstrekt en de redenen waarom dat niet mogelijk 3 B66
was indien eerste administratieve verwerking van de be
drijfscombinatie nog niet voltooid is op het moment dat
de jaarrekening wordt goedgekeurd voor publicatie. [Zie:
bedrijfscombinaties [member]]
L 429/351

Verklaring waarom de reële
waarde niet op betrouwbare wijze
kan worden bepaald voor
vastgoedbeleggingen gewaardeerd
tegen kostprijs of in
overeenstemming met IFRS 16
binnen reëlewaardemodel
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ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI
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text

Verklaring waarom de reële
waarde betrouwbaar waardeerbaar
wordt voor biologische activa
oorspronkelijk gewaardeerd tegen
kostprijs

De verklaring waarom de reële waarde betrouwbaar waar informatieverschaffing: IAS
deerbaar wordt voor biologische activa die oorspronkelijk 41 56 b
werden gewaardeerd tegen hun kostprijs min een eventu
ele geaccumuleerde afschrijving en geaccumuleerde bij
zonderewaardeverminderingsverliezen. [Zie: gewaardeerd
tegen kostprijs [member]; biologische activa; bijzondere
waardeverminderingsverlies]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasured
ForBiologicalAssetsAtCost

text

Verklaring waarom de reële
waarde niet betrouwbaar kan
worden bepaald voor biologische
activa gewaardeerd tegen kostprijs

De verklaring waarom de reële waarde niet betrouwbaar informatieverschaffing: IAS
kan worden bepaald voor biologische activa die werden 41 54 b
gewaardeerd tegen hun kostprijs min een eventuele ge
accumuleerde afschrijving en geaccumuleerde bijzondere
waardeverminderingsverliezen. [Zie: biologische activa;
bijzonderewaardeverminderingsverlies]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValue
text
CannotBeReliablyMeasuredFo
rInvestmentPropertyCostMo
del

Verklaring waarom de reële
De verklaring waarom reële waarde niet op betrouwbare informatieverschaffing: IAS
waarde niet op betrouwbare wijze wijze kan worden bepaald voor vastgoedbeleggingen ge 40 79 e ii
kan worden bepaald voor
waardeerd met behulp van het kostprijsmodel. [Zie: vast
vastgoedbeleggingen,
goedbeleggingen]
kostprijsmodel

ifrs-full

ExplanationWhyFinancialSta text
tementsNotPreparedOnGoing
ConcernBasis

Verklaring van de reden waarom De verklaring van de reden waarom de continuïteit van de informatieverschaffing:
de continuïteit van de entiteit niet entiteit niet zou zijn gewaarborgd.
IAS 1 25
zou zijn gewaarborgd

ifrs-full

ExplorationAndEvaluationAs
setsMember

member

Exploratie- en evaluatieactiva
[member]

Dit lid geeft exploratie- en evaluatiekosten aan opge gebruikelijke werkwijze: IAS
nomen als activa in overeenstemming met de grondslag 36 127
voor financiële verslaggeving van de entiteit. Exploratieen evaluatiekosten zijn uitgaven van een entiteit in ver
band met de exploratie en evaluatie van minerale hulp
bronnen voordat kan worden aangetoond dat de winning
van een minerale hulpbron technisch uitvoerbaar en eco
nomisch rendabel is.

ifrs-full

ExposureToCreditRiskOnLo
anCommitmentsAndFinanci
alGuaranteeContracts

X instant,
credit

Blootstelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiëlegarantiecontracten

Het bedrag van de blootstelling aan kredietrisico bij le
ningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten. [Zie:
leningtoezeggingen [member]; financiële-garantiecontrac
ten [member]; kredietrisico [member]]

ifrs-full

ExposureToRiskThatArises
X instant
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

Blootstelling aan risico die
voortvloeit uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten

Het bedrag van de blootstelling aan risico die voortvloeit informatieverschaffing: IFRS
uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende 17 125 a — ingangsdatum
contracten.
1.1.2021
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ifrs-full
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Prefix

informatieverschaffing: IFRS
7 35H,
informatieverschaffing: IFRS
7 35I, informatieverschaffing:
IFRS 7 35M
18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Onteigening van belangrijke activa Dit lid geeft de onteigening van belangrijke activa door de voorbeeld: IAS 10 22 c
overheid aan. [Zie: overheid [member]]
door de overheid [member]

ifrs-full

ExternalCreditGradesAxis

axis

Externe kredietbeoordelingen
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 4 39G a — vervaIdatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 IG20C, voorbeeld: IFRS
7 35M, voorbeeld: IFRS
7 IG24 a — vervaIdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 36 c — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

ExternalCreditGradesMember

member

Externe kredietbeoordelingen
[member]

Dit lid geeft externe kredietbeoordelingen aan die zijn informatieverschaffing: IFRS
verstrekt door externe ratingbureaus.
4 39G a — vervaIdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 IG20C, voorbeeld: IFRS
7 35M, voorbeeld: IFRS
7 IG24 a — vervaIdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 36 c — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

FactoringOfReceivablesMem
ber

member

Factoring van vorderingen
[member]

Dit lid geeft transacties aan waarin een entiteit haar vor voorbeeld: IFRS 7 B33
deringen overdraagt aan een andere partij overdraagt (de
factor).

ifrs-full

FactorsUsedToIdentifyEntitys
ReportableSegments

text

Beschrijving van gehanteerde
factoren om te rapporteren
segmenten van de entiteit te
identificeren

De beschrijving van de gehanteerde factoren om de te informatieverschaffing: IFRS
rapporteren segmenten van de entiteit te identificeren, 8 22 a
met inbegrip van de organisatiebasis (bijvoorbeeld of het
management ervoor heeft geopteerd de entiteit te organi
seren op basis van verschillen in producten en diensten,
geografische gebieden, toepasselijke regelgeving, dan wel
een combinatie van factoren, en of operationele segmen
ten zijn geaggregeerd). [Zie: geografische gebieden [mem
ber]; operationele segmenten [member]; producten en
diensten [member]; te rapporteren segmenten [member]]
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Prefix
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ifrs-full

axis

Label
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Referenties

FairValueGainLossThatWould X duration,
HaveBeenRecognisedInOther credit
ComprehensiveIncomeIfFi
nancialAssetsHadNotBeenRe
classified

Reëlewaardewinsten (-verliezen)
die zouden zijn opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat indien de financiële
activa niet waren geherclassificeerd

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opge informatieverschaffing: IFRS
nomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat 7 12D b
indien de financiële activa niet waren geherclassificeerd.
[Zie: financiële activa]

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould X duration,
HaveBeenRecognisedInProfi
credit
tOrLossIfFinancialAssetsHad
NotBeenReclassifiedOutOf
FairValueThroughProfitOrLos
sAndIntoFairValueThroughO
therComprehensiveIncomeIni
tialApplicationOfIFRS9

Reëlewaardewinsten (-verliezen)
die zouden zijn opgenomen in
winst of verlies indien de
financiële activa niet waren
geherclassificeerd uit reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies naar reële waarde met
verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
eerste toepassing van IFRS 9

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opge informatieverschaffing: IFRS
nomen in winst of verlies indien de financiële activa niet 7 42M b
waren geherclassificeerd uit de reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen 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 ac
tiva]

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould X duration,
HaveBeenRecognisedInProfi
credit
tOrLossOrOtherComprehensi
veIncomeIfFinancialAssets
HadNotBeenReclassifiedFir
stApplicationOfIFRS9

Reëlewaardewinsten (-verliezen)
die zouden zijn opgenomen in
winst of verlies of de overige
onderdelen van het totaalresultaat
indien de financiële activa niet
waren geherclassificeerd als
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, eerste toepassing van
IFRS 9

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opge informatieverschaffing: IFRS
nomen in winst of verlies of de overige onderdelen van 7 42M b
het totaalresultaat indien de financiële activa niet zo wa
ren geherclassificeerd dat zij worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs als gevolg van de overgang
naar IFRS 9. [Zie: financiële activa]
18.12.2020

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 1 30
die de tabel vervolledigen.
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De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opge informatieverschaffing: IFRS
nomen in winst of verlies of de overige onderdelen van 7 42M b
het totaalresultaat indien de financiële verplichtingen niet
zo waren geherclassificeerd dat zij worden gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs als gevolg van de overgang
naar IFRS 9. [Zie: financiële verplichtingen]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFi
X duration,
nancialAssetsReclassifiedOu
credit
tOfAvailableforsaleFinancia
lAssetsNotRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

Reëlewaardewinsten (-verliezen) op
financiële activa geherclassificeerd
uit voor verkoop beschikbare
financiële activa die niet zijn
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opge informatieverschaffing: IFRS
nomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat 7 12A e — vervaldatum
indien de financiële activa niet waren geherclassificeerd uit 1.1.2021
de categorie voor verkoop beschikbaar. [Zie: voor ver
koop beschikbare financiële activa; overige onderdelen
van het totaalresultaat]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifiedOu
tOfAvailableforsaleFinancia
lAssetsRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

X duration,
credit

Reëlewaardewinsten (-verliezen) uit
hoofde van financiële activa
geherclassificeerd uit voor verkoop
beschikbare financiële activa die
zijn opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

De reëlewaardewinsten (-verliezen) opgenomen in de ove informatieverschaffing: IFRS
rige onderdelen van het totaalresultaat uit hoofde van 7 12A d — vervaldatum
financiële activa geherclassificeerd uit de categorie voor 1.1.2021
verkoop beschikbaar. [Zie: voor verkoop beschikbare fi
nanciële activa; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifiedOu
tOfFinancialAssetsAtFairValu
eThroughProfitOrLossNotRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Reëlewaardewinsten (-verliezen) uit
hoofde van financiële activa
geherclassificeerd uit financiële
activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies niet opgenomen in winst of
verlies.

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opge informatieverschaffing: IFRS
nomen in winst of verlies indien de financiële activa niet 7 12A e — vervaldatum
waren geherclassificeerd uit de categorie gewaardeerd te 1.1.2021
gen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies]

L 429/355

Reëlewaardewinsten (-verliezen)
die zouden zijn opgenomen in
winst of verlies of de overige
onderdelen van het totaalresultaat
indien de financiële verplichtingen
niet waren geherclassificeerd als
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, eerste toepassing van
IFRS 9
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X duration,
credit

Reëlewaardewinsten (-verliezen) uit
hoofde van financiële activa
geherclassificeerd uit financiële
activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies opgenomen in winst of
verlies

De reëlewaardewinsten (-verliezen) opgenomen in winst informatieverschaffing: IFRS
of verlies uit hoofde van financiële activa geherclassifi 7 12A d — vervaldatum
ceerd uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde 1.1.2021
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver
lies. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver
lies]

ifrs-full

FairValueGainsOrLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossIfFinancialAs
setsHadNotBeenReclassified

X duration,
credit

Reëlewaardewinsten (-verliezen)
die zouden zijn opgenomen in
winst of verlies indien de
financiële activa niet waren
geherclassificeerd

De reëlewaardewinsten (-verliezen) die zouden zijn opge informatieverschaffing: IFRS
nomen in winst of verlies indien de financiële activa niet 7 12D b
waren geherclassificeerd. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

FairValueHedgesMember

member

Reëlewaardeafdekkingen [member] Dit lid staat voor afdekkingen van de blootstelling aan
veranderingen 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 verplichting, of vaststaande toezegging, die
verband houden met een bepaald risico en invloed zou
den kunnen hebben op de winst of het verlies. [Zie: af
dekkingen [member]]

informatieverschaffing:
39 86 a,
informatieverschaffing:
7 24A,
informatieverschaffing:
7 24B,
informatieverschaffing:
7 24C

IAS
IFRS
IFRS
IFRS

FairValueModelMember

member

Reëlewaardemodel [member]

Dit lid geeft waardering met behulp van het reëlewaarde informatieverschaffing: IAS
model aan. Reële waarde is de prijs die zou worden ont 40 32A
vangen om een actief te verkopen of die zou worden
betaald om een verplichting over te dragen in een regel
matige transactie tussen marktdeelnemers op de waarde
ringsdatum.

ifrs-full

FairValueOfAcquiredReceiva
bles

X instant,
debit

Reële waarde van verworven
vorderingen

De reële waarde van vorderingen verworven in een be informatieverschaffing: IFRS
drijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
3 B64 h i

ifrs-full

FairValueOfAssetsRepresen
X instant,
tingContinuingInvolvementIn debit
DerecognisedFinancialAssets

Reële waarde van activa die
aanhoudende betrokkenheid bij
niet langer opgenomen financiële
activa vertegenwoordigen.

De reële waarde van activa die aanhoudende betrokken informatieverschaffing: IFRS
heid van de entiteit bij niet langer opgenomen financiële 7 42E b
activa vertegenwoordigen. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

FairValueOfAssociatedFinanci X instant,
credit
alLiabilities

Reële waarde van verbonden
financiële verplichtingen

De reële waarde van financiële verplichtingen die verbon informatieverschaffing: IFRS
den zijn met overgedragen financiële activa die niet geheel 7 42D d
zijn verwijderd. [Zie: financiële activa]

18.12.2020
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FairValueGainsLossesOnFi
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eThroughProfitOrLossRecog
nisedInProfitOrLoss
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FairValueOfFinancialAssetsReclas
sifiedAsMeasuredAtAmortised
Cost

X instant, de
bit

Reële waarde van financiële activa die
uit de categorie gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies zijn geherclassificeerd naar de
categorie gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs of reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

De reële waarde van financiële activa die uit de categorie gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of 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: financiële activa]

informatieverschaffing:
IFRS 7 12D a

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsReclas
sifiedAsMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

X instant, de
bit

Reële waarde van financiële activa
geherclassificeerd als gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, eerste
toepassing van IFRS 9

De reële waarde van financiële activa die zijn geherclassificeerd
zodat zij worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs als
gevolg van de overgang naar IFRS 9. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing:
IFRS 7 42M a

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsReclas
sifiedOutOfFairValueThroughO
therComprehensiveIncomeCate
goryIntoAmortisedCostCategory

X instant, de
bit

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
geherclassificeerd naar de categorie
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs

De reële waarde van financiële activa die uit de categorie gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in de overige onderdelen van het totaalresultaat zijn geher
classificeerd zodat zij worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing:
IFRS 7 12D a

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsReclas
sifiedOutOfFairValueThroughPro
fitOrLossAndIntoFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeInitialApplicationOfIFRS9

X instant, de
bit

Reële waarde van financiële activa die
uit de categorie gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies zijn geherclassificeerd naar de
categorie gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
eerste toepassing van IFRS 9

De reële waarde van financiële activa die uit de categorie gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies zijn geherclassificeerd naar de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat als
gevolg van de overgang naar IFRS 9. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing:
IFRS 7 42M a

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrumen
X instant, de
tOnDiscontinuationOfMeasure
bit
mentAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskAssets

Reële waarde van een financieel
instrument bij beëindiging van de
waardering tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen
in winst of verlies omdat een
kredietderivaat wordt gebruikt om het
kredietrisico te beheren, activa

De reële waarde van een financieel instrument, opgenomen als
een actief, bij de beëindiging van de waardering tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies omdat een kredietderivaat wordt gebruikt om het krediet
risico van dat financiële instrument te beheren. [Zie: kredietrisico
[member]; derivaten [member]; financiële instrumenten, klasse
[member]]

informatieverschaffing: IFRS
7 24G c
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ifrs-full
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Reële waarde van een financieel
instrument bij beëindiging van de
waardering tegen reële waarde met
verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies omdat een kredietderivaat
wordt gebruikt om het
kredietrisico te beheren,
verplichtingen

De reële waarde van een financieel instrument, opge informatieverschaffing: IFRS
nomen als een verplichting, bij de beëindiging van de 7 24G c
waardering tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies omdat een kredietde
rivaat wordt gebruikt om het kredietrisico van dat finan
ciële instrument te beheren. [Zie: kredietrisico [member];
derivaten [member]; financiële instrumenten, klasse
[member]]

ifrs-full

FairValueOfFinancialLiabili
tiesReclassifiedAsMeasuredA
tAmortisedCostFirstApplicati
onOfIFRS9

X instant,
credit

Reële waarde van financiële
verplichtingen geherclassificeerd
als gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, eerste
toepassing van IFRS 9

De reële waarde van financiële verplichtingen die zijn informatieverschaffing: IFRS
geherclassificeerd zodat zij worden gewaardeerd tegen ge 7 42M a
amortiseerde kostprijs als gevolg van de overgang naar
IFRS 9. [Zie: financiële verplichtingen]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentInJoint X instant,
VenturesWherePriceQuotati
debit
onsPublished

Reële waarde van investeringen in De reële waarde van investeringen in joint ventures indien informatieverschaffing: IFRS
joint ventures waarvoor
er genoteerde marktprijzen voor de investering bestaan. 12 21 b iii
genoteerde marktprijzen bestaan
[Zie: joint ventures [member]; investeringen in joint ven
tures]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInAs
sociatesWherePriceQuotati
onsPublished

X instant,
debit

Reële waarde van investeringen in
geassocieerde deelnemingen
waarvoor genoteerde marktprijzen
bestaan

De reële waarde van investeringen in geassocieerde deel informatieverschaffing: IFRS
nemingen indien er genoteerde marktprijzen voor de in 12 21 b iii
vestering bestaan. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]; investeringen in geassocieerde deelnemingen]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInE
quityInstrumentsDesignate
dAsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
debit

Beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag aan beleggingen in eigenvermogensinstrumen
ten die door de entiteit zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; overige onder
delen van het totaalresultaat]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInE
quityInstrumentsMeasuredAt
FairValueThroughOtherCom
prehensiveIncomeAtDateOf
Derecognition

X instant,
debit

Reële waarde van beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat op de datum van
niet langer opnemen

De reële waarde op de datum van het niet langer opne informatieverschaffing: IFRS
men van beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die 7 11B b
door de entiteit zijn aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: Beleg
gingen in eigenvermogensinstrumenten die zijn aange
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat [member]]

informatieverschaffing: IFRS
7 11A c,
informatieverschaffing: IFRS
7 8 h

18.12.2020
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mentOnDiscontinuationOf
MeasurementAtFairValue
ThroughProfitOrLossBecause
CreditDerivativeIsUsedToMa
nageCreditRiskLiabilities

NL

ifrs-full

L 429/358

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Reële waarde van verplichtingen
die aanhoudende betrokkenheid
bij niet langer opgenomen
financiële activa
vertegenwoordigen

De reële waarde van verplichtingen die aanhoudende be informatieverschaffing: IFRS
trokkenheid van de entiteit bij niet langer opgenomen 7 42E b
financiële activa vertegenwoordigen. [Zie: financiële acti
va]

ifrs-full

FairValueOfPropertyPlantAn
dEquipmentMateriallyDiffe
rentFromCarryingAmount

X instant,
debit

Reële waarde van materiële vaste
activa die beduidend verschilt van
de boekwaarde

De reële waarde van materiële vaste activa indien de reële voorbeeld: IAS 16 79 d
waarde beduidend verschilt van de boekwaarde. [Zie:
boekwaarde [member]; materiële vaste activa]

ifrs-full

FairValueOfSubsidiariesThat
CeaseToBeConsolidatedAsOf
DateOfChangeOfInvestmen
tEntityStatus

X instant,
debit

Reële waarde van
dochterondernemingen die niet
langer worden geconsolideerd op
de datum van statuswijziging van
de beleggingsentiteit

De reële waarde op de datum van de statuswijziging van informatieverschaffing: IFRS
de beleggingsentiteit van dochterondernemingen die niet 12 9B a
langer worden geconsolideerd. [Zie: gewaardeerd tegen
reële waarde [member]; informatieverschaffing over beleg
gingsentiteiten [text block]; dochterondernemingen [mem
ber]]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan X instant,
cialAssetsAssociatedFinancial debit
LiabilitiesThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntirety

Reële waarde van overgedragen
financiële activa (verbonden
financiële verplichtingen) die niet
geheel zijn verwijderd

Het verschil tussen de reële waarde van overgedragen informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die niet geheel zijn verwijderd en de 7 42D d
daarmee verbonden verplichtingen. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsAssociatedFinancial
LiabilitiesThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntiretyAbstract

Reële waarde van overgedragen
financiële activa (verbonden
financiële verplichtingen) die niet
geheel zijn verwijderd [abstract]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan X instant,
cialAssetsThatAreNotDerecog debit
nisedInTheirEntirety

Reële waarde van overgedragen
financiële activa die niet geheel
zijn verwijderd

De informatieverschaffing over overgedragen financiële informatieverschaffing: IFRS
activa die niet geheel zijn verwijderd. [Zie: financiële ac 7 42D d
tiva]

L 429/359

X instant,
credit
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lAssets

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

FairValueOfUnderlyingItems
ForContractsWithDirectParti
cipationFeatures

X instant,
debit

Reële waarde van de
onderliggende posten voor
contracten met directe
winstdelingselementen

De reële waarde van de onderliggende posten voor con informatieverschaffing: IFRS
tracten met directe winstdelingselementen. [Zie: beschrij 17 111 — ingangsdatum
ving van de samenstelling van de onderliggende posten 1.1.2021
voor contracten met directe winstdelingselementen]

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense

X duration,
debit

Vergoedings- en provisielasten

Het bedrag aan lasten die verband houden met vergoedin gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
gen en provisies.

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense
Abstract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome
Abstract

ifrs-full

FeeAndCommissionInco
meExpense

ifrs-full

FeeAndCommissionInco
meExpenseAbstract

ifrs-full

FeeExpenseArisingFromFinan
cialLiabilitiesNotAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

ifrs-full

FeeIncomeAndExpenseAb
stract

NL

ifrs-full

L 429/360

Prefix

Vergoedings- en provisielasten
[abstract]
Vergoedings- en provisiebaten

Het bedrag aan baten die verband houden met vergoedin gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
gen en provisies.

Vergoedings- en provisiebaten
[abstract]
X duration,
credit

Vergoedings- en provisiebaten
(-lasten)

Het bedrag aan baten of lasten die verband houden met gebruikelijke werkwijze: IAS
vergoedingen en provisies.
1 85
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X duration,
credit

Vergoedings- en provisielasten
(-baten) [abstract]
X duration,
debit

Vergoedingslasten die voortvloeien
uit financiële verplichtingen die
niet zijn gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies
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Vergoedingsbaten en -lasten
[abstract]

Het bedrag aan vergoedingslasten (die geen bedragen zijn informatieverschaffing: IFRS
die zijn opgenomen bij de bepaling van de effectieve 7 20 c i
rentevoet) die voortvloeien uit financiële verplichtingen
die niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; financiële ver
plichtingen]
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X duration,
credit

Vergoedingsbaten die voortvloeien
uit financiële activa die niet zijn
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan vergoedingsbaten (die geen bedragen zijn informatieverschaffing: IFRS
die zijn opgenomen bij de bepaling van de effectieve 7 20 c i
rentevoet) die voortvloeien uit financiële activa die niet
zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies.

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArising
FromFinancialAssetsOrFinan
cialLiabilitiesNotAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Vergoedingsbaten (-lasten) die
voortvloeien uit financiële activa
of financiële verplichtingen die
niet zijn gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan vergoedingsbaten of -lasten (die geen be informatieverschaffing: IFRS
dragen zijn die zijn opgenomen bij de bepaling van de 7 20 c i — vervaldatum
effectieve rentevoet) die voortvloeien uit financiële activa 1.1.2021
of financiële verplichtingen die niet zijn gewaardeerd te
gen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]; financiële verplichtingen]

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArising
X duration,
FromTrustAndFiduciaryActivi credit
ties

Vergoedingsbaten (-lasten) die
voortvloeien uit trust- en andere
fiduciaire activiteiten

Het bedrag aan vergoedingsbaten en -lasten (die geen informatieverschaffing: IFRS
bedragen zijn die zijn opgenomen bij bepaling van de 7 20 c ii
effectieve rentevoet) die voortvloeien uit trust- en andere
fiduciaire activiteiten die resulteren in het houden of be
leggen van activa namens personen, trusts, pensioenrege
lingen en andere instellingen.

ifrs-full

FinalSalaryPensionDefinedBe
nefitPlansMember

member

Toegezegdpensioenregelingen op
Dit lid geeft toegezegdpensioenregelingen op basis van het voorbeeld: IAS 19 138 b
basis van het eindsalaris [member] eindsalaris aan. [Zie: wettelijke toegezegdpensioenregelin
gen [member]]

ifrs-full

FinanceCosts

X duration,
debit

Financieringskosten

ifrs-full

FinanceCostsPaidClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
credit

Financieringskosten, geclassificeerd De kasuitstroom voor betaalde financieringskosten, geclas gebruikelijke werkwijze: IAS
als operationele activiteiten
sificeerd als operationele activiteiten. [Zie: Financierings 7 31
kosten]

ifrs-full

FinanceIncome

X duration,
credit

Financieringsbaten

Het bedrag aan baten die verband houden met rente en gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
andere financieringsactiviteiten van de entiteit.

ifrs-full

FinanceIncomeCost

X duration,
credit

Financieringsbaten (-kosten)

Het bedrag aan baten of kosten die verband houden met gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
rente en andere financieringsactiviteiten van de entiteit.

Publicatieblad van de Europese Unie
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ifrs-full
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Het bedrag aan kosten die verband houden met financie informatieverschaffing:
ringsactiviteiten van de entiteit.
IAS 1 82 b
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FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldEx
cludedFromProfitOrLossAb
stract

Financieringsbaten (-lasten) uit
hoofde van aangehouden
herverzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten [abstract]

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldEx
cludedFromProfitOrLossBefo
reTax

X duration,
credit

Financieringsbaten (-lasten) uit
hoofde van aangehouden
herverzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten, vóór belastingen

Het bedrag van de financieringsbaten en -lasten uit hoofde
van aangehouden herverzekeringscontracten dat van op
name in winst of verlies is uitgesloten en in de overige
onderdelen van het totaalresultaat is opgenomen, vóór
belastingen. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten);
aangehouden herverzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 91 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 82 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 90 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldEx
cludedFromProfitOrLossNe
tOfTax

X duration,
credit

Financieringsbaten (-lasten) uit
hoofde van aangehouden
herverzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten, na belastingen

Het bedrag van de financieringsbaten en -lasten uit hoofde
van aangehouden herverzekeringscontracten dat van op
name in winst of verlies is uitgesloten en in de overige
onderdelen van het totaalresultaat is opgenomen, na be
lastingen. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten);
aangehouden herverzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 91 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 82 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 90 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Financieringsbaten (-lasten) uit
hoofde van aangehouden
herverzekeringscontracten
opgenomen in winst of verlies

Het bedrag van de financieringsbaten en -lasten uit hoofde
van aangehouden herverzekeringscontracten dat in winst
of verlies is opgenomen. [Zie: verzekeringsfinancierings
baten (-lasten); aangehouden herverzekeringscontracten
[member]]

informatieverschaffing: IAS
1 82 bc — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 82 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeOnNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
credit

Financieringsbaten uit hoofde van
de netto-investering in het kader
van de financiële lease

Het bedrag aan financieringsbaten uit hoofde van de net informatieverschaffing: IFRS
to-investering in het kader van de financiële lease. [Zie: 16 90 a ii
financieringsbaten; netto-investering in de financiële lease]

ifrs-full

FinanceIncomeReceivedClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
debit

Ontvangen financieringsbaten,
geclassificeerd als operationele
activiteiten

De kasinstroom uit ontvangen financieringsbaten, geclas gebruikelijke werkwijze: IAS
sificeerd als operationele activiteiten. [Zie: financierings 7 31
baten]

ifrs-full

FinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Vorderingen in het kader van
financiële leases

Het bedrag aan vorderingen die verband houden met fi gebruikelijke werkwijze: IAS
nanciële leases.
1 55
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ifrs-full
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informatieverschaffing: IFRS
7 25, informatieverschaffing:
IFRS 7 35H,
informatieverschaffing: IFRS
7 35I, informatieverschaffing:
IFRS 7 35M, voorbeeld: IFRS
7 35N

X instant,
debit

Financiële activa

Het bedrag aan activa die: a) geldmiddelen zijn; b) een
eigenvermogensinstrument van een andere entiteit zijn; c)
een contractueel recht zijn om: i) geldmiddelen of een
ander financieel actief te ontvangen van een andere enti
teit; dan wel ii) financiële activa of financiële verplichtin
gen te ruilen met een andere entiteit onder voorwaarden
die potentieel voordelig zijn voor de entiteit; dan wel d)
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 eigenvermogens
instrumenten 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
geldmiddelen of een ander financieel actief voor een vast
aantal van de eigenvermogensinstrumenten van de enti
teit. In dit kader omvatten de eigenvermogensinstrumen
ten van de entiteit geen puttable financiële instrumenten
die overeenkomstig de alinea’s 16A-16B van IAS 32 als
eigenvermogensinstrumenten zijn geclassificeerd, instru
menten die voor de entiteit een verplichting met zich
mee brengen om uitsluitend bij liquidatie een proportio
neel deel van de nettoactiva van de entiteit aan een andere
partij te leveren en overeenkomstig de alinea’s 16C-16D
van IAS 32 als eigenvermogensinstrumenten zijn geclas
sificeerd, of instrumenten die contracten zijn op grond
waarvan in de toekomst de eigenvermogensinstrumenten
van de entiteit worden ontvangen of geleverd. [Zie: finan
ciële instrumenten, klasse [member]; financiële verplich
tingen]

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegati
veCompensationCarrying
AmountAfterApplying
Amendments

X instant,
debit

Financiële activa beïnvloed door
wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie, boekwaarde na
toepassing van wijzigingen

De boekwaarde van de financiële activa die worden beïn informatieverschaffing: IFRS
vloed door de wijzigingen in IFRS 9 voor kenmerken van 9 7.2.34 b
vervroegde aflossing met negatieve compensatie, na toe
passing van de wijzigingen.
L 429/363
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Financiële activa beïnvloed door
wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie, boekwaarde
onmiddellijk vóór toepassing van
wijzigingen

De boekwaarde van de financiële activa die worden beïn informatieverschaffing: IFRS
vloed door de wijzigingen in IFRS 9 voor kenmerken van 9 7.2.34 a
vervroegde aflossing met negatieve compensatie, onmid
dellijk vóór toepassing van de wijzigingen.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegati
veCompensationMeasure
mentCategoryAfterApplying
Amendments

text

Financiële activa beïnvloed door
wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie, waarderingscategorie
na toepassing van wijzigingen

De waarderingscategorie van de financiële activa die wor informatieverschaffing: IFRS
den beïnvloed door de wijzigingen in IFRS 9 voor ken 9 7.2.34 b
merken van vervroegde aflossing met negatieve compen
satie, na toepassing van de wijzigingen.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegati
veCompensationMeasure
mentCategoryImmediatelyBe
foreApplyingAmendments

text

Financiële activa beïnvloed door
wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie, waarderingscategorie
onmiddellijk vóór toepassing van
wijzigingen

De waarderingscategorie van financiële activa die worden informatieverschaffing: IFRS
beïnvloed door wijzigingen in IFRS 9 voor kenmerken 9 7.2.34 a
van vervroegde aflossing met negatieve compensatie, on
middellijk vóór toepassing van de wijzigingen.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17Carry
ingAmountAfterRedesignati
on

X instant,
debit

Financiële activa beïnvloed door
De boekwaarde, na nieuwe aanwijzing, van de financiële informatieverschaffing: IFRS
nieuwe aanwijzing op datum van activa die worden beïnvloed door de nieuwe aanwijzing 17 C32 b ii — ingangsdatum
eerste toepassing van IFRS 17,
op de datum van de eerste toepassing van IFRS 17.
1.1.2021
boekwaarde na nieuwe aanwijzing

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17Carry
ingAmountImmediatelyBefo
reRedesignation

X instant,
debit

Financiële activa beïnvloed door
nieuwe aanwijzing op datum van
eerste toepassing van IFRS 17,
boekwaarde onmiddellijk vóór
nieuwe aanwijzing

De boekwaarde, onmiddellijk vóór nieuwe aanwijzing, van informatieverschaffing: IFRS
de financiële activa die worden beïnvloed door de nieuwe 17 C32 b i — ingangsdatum
aanwijzing op de datum van de eerste toepassing van 1.1.2021
IFRS 17.

18.12.2020

X instant,
debit
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Financiële activa beïnvloed door
nieuwe aanwijzing op datum van
eerste toepassing van IFRS 17,
waarderingscategorie na nieuwe
aanwijzing

De waarderingscategorie, na nieuwe aanwijzing, van de informatieverschaffing: IFRS
financiële activa die worden beïnvloed door de nieuwe 17 C32 b ii — ingangsdatum
aanwijzing op de datum van de eerste toepassing van 1.1.2021
IFRS 17.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17Measu
rementCategoryImmediately
BeforeRedesignation

text

Financiële activa beïnvloed door
nieuwe aanwijzing op datum van
eerste toepassing van IFRS 17,
waarderingscategorie onmiddellijk
vóór nieuwe aanwijzing

De waarderingscategorie, onmiddellijk vóór nieuwe aan informatieverschaffing: IFRS
wijzing, van financiële activa die worden beïnvloed door 17 C32 b i — ingangsdatum
de nieuwe aanwijzing op datum van eerste toepassing van 1.1.2021
IFRS 17.

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
Cost

X instant,
debit

Financiële activa gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs

Het bedrag aan financiële activa gewaardeerd tegen ge informatieverschaffing: IFRS
amortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is het 7 8 f
bedrag waartegen financiële activa bij eerste opname wor
den gewaardeerd, verminderd met hoofdsomaflossingen
en vermeerderd of verminderd met de volgens de effec
tieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van
het eventuele verschil tussen dat eerste bedrag en het
aflossingsbedrag, en aangepast voor een eventuele bijzon
dere waardevermindering. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
CostCategoryMember

member

Financiële activa gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs,
categorie [member]

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie ge informatieverschaffing: IFRS
waardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële 7 8 f
activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
CostMember

member

Financiële activa gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs,
klasse [member]

Dit lid geeft de financiële activa aan in de klasse gewaar informatieverschaffing: IFRS
deerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële ac 7 B2 a
tiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Financiële activa, gewaardeerd
tegen reële waarde

De reële waarde van financiële activa. [Zie: gewaardeerd informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde [member]; financiële activa]
7 25

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
Member

member

Financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde, klasse
[member]

Dit lid geeft de financiële activa aan in de klasse gewaar informatieverschaffing: IFRS
deerd tegen reële waarde. [Zie: financiële activa; gewaar 7 B2 a
deerd tegen reële waarde [member]]

L 429/365

text
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FinancialAssetsAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
come

X instant, de
bit

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeCategoryMember

member

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X instant, de
bit

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossCatego
ryMember

Financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Documentatielabel

Referenties

Het bedrag aan financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de overige onder
delen van het totaalresultaat. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]; financiële activa; overige onderdelen van het
totaalresultaat]

informatieverschaffing:
IFRS 7 8 h

Financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
categorie [member]

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: financiële
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing:
IFRS 7 8 h

Financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan financiële activa die zijn gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 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 geamortiseerde
kostprijs of tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. 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 afdekkingsrelatie, het een beleg
ging in een eigenvermogensinstrument betreft waarvoor de enti
teit 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 totaalre
sultaat. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; financiële
activa]

informatieverschaffing:
IFRS 7 8 a

NL

ifrs-full

Label
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Financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
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[abstract]

Publicatieblad van de Europese Unie

Financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [abstract]

member

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie ge informatieverschaffing: IFRS
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde 7 8 a
veranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies]
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Financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, categorie [member]
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Het bedrag aan financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aan
gehouden. Een financieel actief wordt geclassificeerd als
voor handelsdoeleinden aangehouden indien: a) het
hoofdzakelijk wordt verworven met het doel het op korte
termijn te verkopen; b) het bij eerste opname deel uit
maakt van een portefeuille van geïdentificeerde financiële
instrumenten die gezamenlijk worden beheerd en waar
voor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk pa
troon van winstnemingen op korte termijn; of c) het
een derivaat is (behalve een derivaat dat een financiëlegarantiecontract of een aangewezen en effectief afdek
kingsinstrument is). [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies]
Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden. [Zie: financiële activa ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden]
Het bedrag aan financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, die als dusdanig waren aangewezen bij de eerste
opname of later. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies]
Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies als dusdanig aangewezen
bij eerste opname of later. [Zie: financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies, aangewezen bij de eerste
opname of later]
Het bedrag aan financiële activa die verplicht zijn gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies in overeenstemming met
IFRS 9. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55, informatieverschaffing:
IFRS 7 8 a — vervaldatum
1.1.2021

X instant,
debit

Financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTradingCategory
Member

member

Financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden,
categorie [member]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossDesigna
tedAsUponInitialRecognition

X instant,
debit

Financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, aangewezen bij de eerste
opname of later

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossDesigna
tedUponInitialRecognitionCa
tegoryMember

member

Financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, aangewezen bij de eerste
opname of later, categorie
[member]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossManda
torilyMeasuredAtFairValue

X instant,
debit

Financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, verplicht gewaardeerd
tegen reële waarde

informatieverschaffing: IFRS
7 8 a — vervaldatum
1.1.2021

informatieverschaffing: IFRS
7 8a

informatieverschaffing: IFRS
7 8a

informatieverschaffing: IFRS
7 8a
L 429/367

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTrading
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FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValueCategory
Member

member

Financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, verplicht gewaardeerd tegen
reële waarde, categorie [member]

Dit lid geeft de financiële activa aan die verplicht zijn gewaar
deerd in de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: finan
ciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies, verplicht gewaardeerd
tegen reële waarde]

informatieverschaffing:
IFRS 7 8 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExempti
onForReacquisitionOfOwnEquity
Instruments

X instant, de
bit

Financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, als zodanig gewaardeerd in
overeenstemming met de vrijstelling
voor de inkoop van
eigenvermogensinstrumenten

Het bedrag van financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, als
zodanig gewaardeerd in overeenstemming met de vrijstelling
voor de inkoop van eigenvermogensinstrumenten, zoals beschre
ven in alinea 33A van IAS 32. [Zie: financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies]

informatieverschaffing: IFRS
7 8 a — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExempti
onForReacquisitionOfOwnEquity
InstrumentsCategoryMember

member

Financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, als zodanig gewaardeerd in
overeenstemming met de vrijstelling
voor de inkoop van
eigenvermogensinstrumenten, categorie
[member]

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies als dusdanig gewaardeerd in overeenstemming
met de vrijstelling voor de inkoop van eigenvermogensinstru
menten. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies,
als zodanig gewaardeerd in overeenstemming met de vrijstelling
voor de inkoop van eigenvermogensinstrumenten]

informatieverschaffing: IFRS
7 8 a — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExempti
onForRepurchaseOfOwnFinanci
alLiabilities

X instant, de
bit

Financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, als zodanig gewaardeerd in
overeenstemming met de vrijstelling
voor het terugkopen van eigen
financiële verplichtingen

Het bedrag van financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, als
zodanig gewaardeerd in overeenstemming met de vrijstelling
voor het terugkopen van eigen financiële verplichtingen, zoals
beschreven in alinea 3.3.5 van IFRS 9. [Zie: financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies]

informatieverschaffing: IFRS
7 8 a — ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExempti
onForRepurchaseOfOwnFinanci
alLiabilitiesCategoryMember

member

Financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, als zodanig gewaardeerd in
overeenstemming met de vrijstelling
voor het terugkopen van eigen
financiële verplichtingen, categorie
[member]

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies als dusdanig gewaardeerd in overeenstemming
met de vrijstelling voor het terugkopen van eigen financiële ver
plichtingen. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, als
zodanig gewaardeerd in overeenstemming met de vrijstelling
voor het terugkopen van eigen financiële verplichtingen]

informatieverschaffing: IFRS
7 8 a — ingangsdatum 1.1.2021
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Voor verkoop beschikbare
financiële activa

Het bedrag aan niet-afgeleide financiële activa die zijn informatieverschaffing: IFRS
aangewezen als beschikbaar voor verkoop of niet zijn 7 8 d — vervaldatum
geclassificeerd als a) leningen en vorderingen; b) tot einde 1.1.2021
looptijd aangehouden beleggingen; of c) financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies. [Zie: afgeleide finan
ciële activa; financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies; tot einde looptijd aangehouden beleggingen]

ifrs-full

FinancialAssetsAvailableforsa
leCategoryMember

member

Voor verkoop beschikbare
financiële activa, categorie
[member]

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie be informatieverschaffing: IFRS
schikbaar voor verkoop. [Zie: voor verkoop beschikbare 7 8 d — vervaldatum
financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsCarrying
AmountImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Financiële activa, boekwaarde
onmiddellijk na eerste toepassing
van IFRS 9

De boekwaarde van financiële activa onmiddellijk na de informatieverschaffing: IFRS
eerste toepassing van IFRS 9. [Zie: financiële activa]
7 42I b

ifrs-full

FinancialAssetsCarrying
X instant,
AmountImmediatelyBeforeIni debit
tialApplicationOfIFRS9

Financiële activa, boekwaarde
onmiddellijk vóór eerste
toepassing van IFRS 9

De boekwaarde van financiële activa op de datum van de informatieverschaffing: IFRS
eerste toepassing van IFRS 9, bepaald overeenkomstig IAS 7 42I a
39 of overeenkomstig een eerdere versie van IFRS 9 (in
dien de door de entiteit gekozen benadering voor het
toepassen van IFRS 9 voor verschillende voorschriften
meer dan één datum van eerste toepassing meebrengt).
[Zie: financiële activa]

ifrs-full

FinancialAssetsCategoryMem
ber

member

Financiële activa, categorie
[member]

Dit lid geeft alle categorieën van financiële activa aan. Dit informatieverschaffing: IFRS
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as 7 8
“Categorieën van financiële activa” indien er geen ander
lid wordt gebruikt. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

FinancialAssetsCollectivelyAs
sessedForCreditLossesMember

member

Financiële activa collectief
beoordeeld voor kredietverliezen
[member]

Dit lid geeft financiële activa aan die collectief zijn beoor gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 37 — vervaldatum
deeld voor kredietverliezen. [Zie: financiële activa]
1.1.2021
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De boekwaarde overeenkomstig IAS 39 van de in alinea informatieverschaffing: IFRS
39E(a) van IFRS 4 beschreven financiële activa. Bij finan 4 39G a — vervaldatum
ciële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 1.1.2021
het bedrag vóór aanpassing voor voorzieningen voor bij
zondere waardevermindering. [Zie: financiële activa be
schreven in alinea 39E(a) van IFRS 4, reële waarde]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPa X instant,
ragraph39EaOfIFRS4FairValue debit

Financiële activa beschreven in
alinea 39E(a) van IFRS 4, reële
waarde

De reële waarde van de in alinea 39E(a) van IFRS 4 be informatieverschaffing: IFRS
schreven financiële activa, d.w.z. financiële activa met 4 39E a — vervaldatum
contractvoorwaarden die op bepaalde data aanleiding ge 1.1.2021
ven tot kasstromen die uitsluitend aflossingen en rentebe
talingen op het uitstaande hoofdsombedrag betreffen
(d.w.z. financiële activa die aan de voorwaarde in de ali
nea’s 4.1.2(b) en 4.1.2A(b) van IFRS 9 voldoen), met uit
zondering van financiële activa die aan de in IFRS 9 ver
vatte definitie van het begrip “voor handelsdoeleinden
aangehouden” voldoen, of die worden beheerd en waar
van de prestaties worden beoordeeld op basis van de reële
waarde (alinea B4.1.6 van IFRS 9). [Zie: financiële activa]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPa
ragraph39EaOfIFRS4ThatDo
NotHaveLowCreditRiskCarry
ingAmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Financiële activa beschreven in
alinea 39E(a) van IFRS 4 die geen
laag kredietrisico hebben,
boekwaarde overeenkomstig IAS
39

De boekwaarde overeenkomstig IAS 39 van de in alinea informatieverschaffing: IFRS
39E(a) van IFRS 4 beschreven financiële activa die geen 4 39G b — vervaldatum
laag kredietrisico hebben. Bij financiële activa gewaardeerd 1.1.2021
tegen geamortiseerde kostprijs, het bedrag vóór aanpas
sing voor voorzieningen voor bijzondere waardevermin
dering. [Zie: financiële activa beschreven in alinea 39E(a)
van IFRS 4, reële waarde]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPa X instant,
ragraph39EaOfIFRS4ThatDo debit
NotHaveLowCreditRiskFairVa
lue

Financiële activa beschreven in
alinea 39E(a) van IFRS 4 die geen
laag kredietrisico hebben, reële
waarde

De reële waarde van in alinea 39E(a) van IFRS 4 beschre informatieverschaffing: IFRS
ven financiële activa die geen laag kredietrisico hebben. 4 39G b — vervaldatum
[Zie: financiële activa beschreven in alinea 39E(a) van IFRS 1.1.2021
4, reële waarde]
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Financiële activa beschreven in
alinea 39E(a) van IFRS 4,
boekwaarde overeenkomstig IAS
39
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FinancialAssetsDesignatedAs
MeasuredAtFairValueAbstract

Financiële activa die zijn
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [abstract]

ifrs-full

FinancialAssetsHeldForMana
gingLiquidityRisk

X instant,
debit

Financiële activa aangehouden om Het bedrag aan financiële activa aangehouden om het informatieverschaffing: IFRS
het liquiditeitsrisico te beheren
liquiditeitsrisico te beheren (bijvoorbeeld financiële activa 7 B11E
die onmiddellijk kunnen worden verkocht of die naar
verwachting kasmiddelen zullen genereren om te voldoen
aan de kasuitstromen voor financiële verplichtingen). [Zie:
liquiditeitsrisico [member]; financiële activa; financiële ver
plichtingen]

ifrs-full

FinancialAssetsImpairedMem
ber

member

Financiële activa die een
bijzondere waardevermindering
hebben ondergaan [member]

Dit lid geeft financiële activa aan die een bijzondere waar gebruikelijke werkwijze: IFRS
devermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa] 7 37 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsIndividuallyAs
sessedForCreditLossesMember

member

Financiële activa die individueel
zijn beoordeeld voor
kredietverliezen [member]

Dit lid geeft financiële activa aan die individueel zijn be informatieverschaffing: IFRS
7 37 b — vervaldatum
oordeeld voor kredietverliezen. [Zie: financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAt
FairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X instant,
debit

Financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies

Het bedrag aan financiële activa die zijn gewaardeerd te informatieverschaffing: IFRS
gen reële waarde met verwerking van waardeveranderin 7 8 h
gen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. Een
financieel actief moet tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat worden gewaardeerd als beide volgende
voorwaarden zijn vervuld: a) het financiële actief wordt
aangehouden binnen een bedrijfsmodel waarvan het doel
is bereikt door zowel contractuele kasstromen te ontvan
gen als financiële activa te verkopen en b) de contract
voorwaarden van het financiële actief op bepaalde data
aanleiding geven tot kasstromen die uitsluitend aflossin
gen en rentebetalingen op het uitstaande hoofdsombedrag
betreffen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
financiële activa]
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FinancialAssetsMeasuredAt
FairValueThroughOtherCom
prehensiveIncomeCategory
Member

member

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurement
CategoryImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9
FinancialAssetsMeasurement
CategoryImmediatelyBeforeI
nitialApplicationOfIFRS9

text

ifrs-full

FinancialAssetsMember

member

ifrs-full

FinancialAssetsNeitherPastDu
eNorImpairedMember

member

ifrs-full

FinancialAssetsOtherThanT
hoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

ifrs-full

text

Dit lid geeft de financiële activa aan in de categorie ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat]
De waarderingscategorie van financiële activa onmiddellijk
na de eerste toepassing van IFRS 9. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS
7 8 h

Financiële activa,
waarderingscategorie onmiddellijk
na eerste toepassing van IFRS 9
Financiële activa,
De waarderingscategorie van financiële activa op de da
waarderingscategorie onmiddellijk tum van de eerste toepassing van IFRS 9, bepaald over
vóór eerste toepassing van IFRS 9 eenkomstig IAS 39 of overeenkomstig een eerdere versie
van IFRS 9 (indien de door de entiteit gekozen benadering
voor het toepassen van IFRS 9 voor verschillende voor
schriften meer dan één datum van eerste toepassing mee
brengt). [Zie: financiële activa]
Financiële activa, klasse [member] Dit lid geeft alle categorieën van financiële activa aan. Dit
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Categorieën van financiële activa” indien er geen ander
lid wordt gebruikt. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS
7 42I b
informatieverschaffing: IFRS
7 42I a

informatieverschaffing: IFRS
9 7.2.34,
informatieverschaffing: IFRS
17 C32 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
4 39L b — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS
9, informatieverschaffing:
IFRS 7 6,
informatieverschaffing: IFRS
7 42I
Financiële activa die noch
Dit lid geeft financiële activa aan die noch vervallen zijn gebruikelijke werkwijze: IFRS
vervallen zijn noch een bijzondere noch een bijzondere waardevermindering hebben onder 7 37 — vervaldatum
gaan. Een financieel actief is vervallen wanneer een tegen 1.1.2021
waardevermindering hebben
ondergaan [member]
partij in gebreke is gebleven bij het verrichten van een
betaling toen deze contractueel betaalbaar was. [Zie: fi
nanciële activa]
Andere financiële activa dan die
De reële waarde van andere financiële activa dan die informatieverschaffing: IFRS
welke in alinea 39E(a) van IFRS 4 welke in alinea 39E(a) van IFRS 4 worden beschreven. 4 39E b — vervaldatum
worden beschreven, reële waarde [Zie: financiële activa beschreven in alinea 39E(a) van 1.1.2021
IFRS 4, reële waarde]

18.12.2020

ifrs-full

Financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat [abstract]
Financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, categorie [member]
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FinancialAssetsPastDueButNo member
tImpairedMember

Financiële activa die vervallen zijn
maar geen bijzondere
waardevermindering hebben
ondergaan [member]

Dit lid geeft financiële activa aan die vervallen zijn maar informatieverschaffing: IFRS
geen bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. 7 37 a — vervaldatum
Een financieel actief is vervallen wanneer een tegenpartij 1.1.2021
in gebreke is gebleven bij het verrichten van een betaling
toen deze contractueel betaalbaar was. [Zie: financiële ac
tiva]

ifrs-full

FinancialAssetsPledgedAsCol
lateralForLiabilitiesOrContin
gentLiabilities

X instant,
debit

Financiële activa die als zekerheid
zijn verstrekt voor verplichtingen
of voorwaardelijke verplichtingen

Het bedrag aan financiële activa die de entiteit als zeker informatieverschaffing: IFRS
heid heeft verstrekt voor verplichtingen of voor voorwaar 7 14 a
delijke verplichtingen, met inbegrip van bedragen die zijn
geherclassificeerd in overeenstemming met alinea 3.2.23
(a) van IFRS 9. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [mem
ber]; financiële activa]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDe
signatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossButNo
LongerSoDesignatedFirstAp
plicationOfIFRS9

X instant,
debit

Financiële activa die voorheen
werden aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies maar die niet langer als
zodanig zijn aangewezen, eerste
toepassing van IFRS 9

Het bedrag aan financiële activa in het overzicht van de informatieverschaffing: IFRS
financiële positie die voorheen werden aangewezen als 7 42I c
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies maar die niet langer
als zodanig worden aangewezen wanneer de entiteit IFRS
9 voor het eerst toepast. [Zie: financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies]

L 429/373

Dit lid geeft de klasse financiële activa aan die buiten het informatieverschaffing: IFRS
toepassingsgebied van IFRS 7 vallen. [Zie: financiële acti 7 B2 b
va]
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Financiële activa die voorheen
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

Het bedrag aan financiële activa in het overzicht van de informatieverschaffing: IFRS
financiële positie die voorheen werden aangewezen als 7 42I c
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies maar niet langer als
zodanig worden aangewezen en die werden geherclassifi
ceerd als gevolg van vereisten van IFRS 9 wanneer de
entiteit IFRS 9 voor het eerst toepast. [Zie: financiële
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDe
signatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossReclassi
fiedVoluntarilyFirstApplicatio
nOfIFRS9

X instant,
debit

Financiële activa die voorheen
werden aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies en die vrijwillig zijn
geherclassificeerd, eerste
toepassing van IFRS 9

Het bedrag aan financiële activa in het overzicht van de informatieverschaffing: IFRS
financiële positie die voorheen werden aangewezen als 7 42I c
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies maar niet langer als
zodanig worden aangewezen en waarvoor de entiteit vrij
willig 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]

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu X instant,
tOfAvailableforsaleFinancia
debit
lAssetsAtFairValue

Financiële activa geherclassificeerd
uit voor verkoop beschikbare
financiële activa, tegen reële
waarde

De reële waarde van financiële activa die zijn geherclassi informatieverschaffing: IFRS
ficeerd uit de categorie beschikbaar voor verkoop. [Zie: 7 12A b — vervaldatum
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; financiële ac 1.1.2021
tiva, gewaardeerd tegen reële waarde]

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu X instant,
tOfAvailableforsaleFinancia
debit
lAssetsCarryingAmount

Financiële activa geherclassificeerd
uit voor verkoop beschikbare
financiële activa, boekwaarde

De boekwaarde van financiële activa die zijn geherclassi informatieverschaffing: IFRS
ficeerd uit de categorie beschikbaar voor verkoop. [Zie: 7 12A b — vervaldatum
financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu X instant,
tOfFinancialAssetsAtFairValu debit
eThroughProfitOrLossAtFair
Value

Financiële activa geherclassificeerd
uit financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, tegen reële waarde

De reële waarde van financiële activa die zijn geherclassi informatieverschaffing: IFRS
ficeerd uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde 7 12A b — vervaldatum
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver 1.1.2021
lies. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver
lies]

18.12.2020

X instant,
debit
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De boekwaarde van financiële activa die zijn geherclassi informatieverschaffing: IFRS
ficeerd uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde 7 12A b — vervaldatum
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver 1.1.2021
lies. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver
lies]

ifrs-full

FinancialAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Op de overnamedatum
opgenomen financiële activa

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor fi voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
nanciële activa die zijn verworven in een bedrijfscombina voorbeeld: IFRS 3 IE72
tie. [Zie: financiële activa; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

FinancialAssetsThatAreIndivi
duallyDeterminedToBeImpai
redFairValueOfCollateralHel
dAndOtherCreditEnhance
ments

X instant,
debit

Financiële activa die individueel
zijn bepaald om een bijzondere
waardevermindering te ondergaan,
reële waarde van aangehouden
zekerheden en andere
kredietbescherming

De reële waarde van beschikbare zekerheden en andere
kredietbescherming verkregen voor financiële activa die
individueel zijn bepaald om een bijzondere waardevermin
dering te ondergaan. [Zie: financiële activa; bijzondere
waardeverminderingsverlies]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDe
X instant,
signatedAsMeasuredAtFairVa debit
lueThroughProfitOrLossBefo
reApplicationOfAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensati
onThatAreNoLongerSoDesig
nated

Financiële activa aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies vóór toepassing van
wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie die niet langer als
zodanig worden aangewezen

Het bedrag aan financiële activa in het overzicht van de informatieverschaffing: IFRS
financiële positie die voorheen werden aangewezen als 9 7.2.34 c
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies maar die niet langer
als zodanig worden aangewezen wanneer de entiteit de
wijzigingen in IFRS 9 toepast voor kenmerken van ver
vroegde aflossing met negatieve compensatie. [Zie: finan
ciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDe
X instant,
signatedAsMeasuredAtFairVa debit
lueThroughProfitOrLossBefo
reApplicationOfIFRS17ThatA
reNoLongerSoDesignated

Financiële activa aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies vóór toepassing van IFRS
17 die niet langer als zodanig
worden aangewezen

De boekwaarde aan financiële activa in het overzicht van informatieverschaffing: IFRS
de financiële positie die voorheen overeenkomstig alinea 17 C32 c — ingangsdatum
4.1.5 van IFRS 9 werden aangewezen als gewaardeerd 1.1.2021
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies maar die niet langer als zodanig
worden aangewezen wanneer de entiteit IFRS 17 toepast.

voorbeeld: IFRS 7 IG29 c —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

L 429/375

Financiële activa geherclassificeerd
uit financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, boekwaarde
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FinancialAssetsReclassifiedOu X instant,
tOfFinancialAssetsAtFairValu debit
eThroughProfitOrLossCarry
ingAmount
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FinancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

X instant,
debit

Financiële activa waarop de
overlappingsbenadering is
toegepast

Het bedrag aan financiële activa waarop de overlappings informatieverschaffing: IFRS
benadering is toegepast. [Zie: financiële activa]
4 39L b — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

FinancialAssetsTypeMember

member

Financiële activa, type [member]

Dit lid geeft alle types van financiële activa aan. Dit ver
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Ty
pes financiële activa” indien er geen ander lid wordt ge
bruikt. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNot
QualifyForDerecognitionAxis

axis

Overgedragen financiële activa die
niet geheel zijn verwijderd [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 42D
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNot
QualifyForDerecognition
Member

member

Overgedragen financiële activa die
niet geheel zijn verwijderd
[member]

Dit lid geeft overgedragen financiële activa aan die niet informatieverschaffing: IFRS
geheel zijn verwijderd. Dit vertegenwoordigt tevens de 7 42D
standaardwaarde voor de as “Overgedragen financiële ac
tiva die niet geheel zijn verwijderd” indien er geen ander
lid wordt gebruikt. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

FinancialAssetsWhoseCon
X instant,
tractualCashFlowCharacteris
debit
ticsHaveBeenAssessedBase
dOnFactsAndCircumstancesA
tInitialRecognitionWithoutTa
kingIntoAccountException
ForPrepaymentFeatures

Financiële activa waarvan
eigenschappen van contractuele
kasstromen zijn beoordeeld op
basis van feiten en
omstandigheden bij eerste opname
zonder met de uitzondering voor
kenmerken van vervroegde
aflossing rekening te houden

Het bedrag aan financiële activa waarvan eigenschappen informatieverschaffing: IFRS
van contractuele kasstromen zijn beoordeeld op basis van 7 42S
de feiten en omstandigheden ten tijde van de eerste op
name zonder met de uitzondering voor kenmerken van
vervroegde aflossing rekening te houden. [Zie: financiële
activa]

NL

ifrs-full

L 429/376

Prefix

informatieverschaffing: IFRS
7 B52,
informatieverschaffing: IFRS
7 B51
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Het bedrag aan financiële activa waarvan eigenschappen informatieverschaffing: IFRS
van contractuele kasstromen zijn beoordeeld op basis van 7 42R
de feiten en omstandigheden ten tijde van de eerste op
name zonder rekening te houden met de vereisten inzake
de herziening van de tijdswaarde van geld. [Zie: financiële
activa]

ifrs-full

FinancialAssetsWithContrac
X duration,
tualCashFlowsModifiedDurin debit
gReportingPeriodWhileLos
sAllowanceMeasuredAtLifeti
meExpectedCreditLossesA
mortisedCostBeforeModificati
on

Financiële activa met contractuele
kasstromen herzien tijdens de
verslagperiode terwijl de
voorziening voor verliezen werd
gewaardeerd tegen tijdens de
looptijd te verwachten
kredietverliezen, geamortiseerde
kostprijs vóór herziening

De geamortiseerde kostprijs vóór de herziening van finan informatieverschaffing: IFRS
ciële activa waarvoor de contractuele kasstromen tijdens 7 35J a
de verslagperiode zijn herzien toen de voorziening voor
verliezen daarop werd gewaardeerd op een bedrag dat
gelijk was aan de tijdens de looptijd te verwachten kre
dietverliezen. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

FinancialAssetsWithContrac
tualCashFlowsModifiedDurin
gReportingPeriodWhileLos
sAllowanceMeasuredAtLifeti
meExpectedCreditLossesModi
ficationGainLoss

X duration,
credit

Financiële activa met contractuele
kasstromen herzien tijdens de
verslagperiode terwijl de
voorziening voor verliezen werd
gewaardeerd tegen tijdens de
looptijd te verwachten
kredietverliezen, herzieningswinst
(-verlies)

De netto herzieningswinst (het netto herzieningsverlies) informatieverschaffing: IFRS
voor financiële activa waarvoor de contractuele kasstro 7 35J a
men tijdens de verslagperiode zijn herzien toen de voor
ziening voor verliezen daarop werd gewaardeerd op een
bedrag dat gelijk was aan de tijdens de looptijd te ver
wachten kredietverliezen. [Zie: financiële activa]
L 429/377

Financiële activa waarvan
eigenschappen van contractuele
kasstromen zijn beoordeeld op
basis van feiten en
omstandigheden bij eerste opname
zonder rekening te houden met de
vereisten inzake de herziening van
tijdswaarde van geld
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FinancialAssetsWhoseCon
X instant,
debit
tractualCashFlowCharacteris
ticsHaveBeenAssessedBase
dOnFactsAndCircumstancesA
tInitialRecognitionWithoutTa
kingIntoAccountRequire
mentsRelatedToModificatio
nOfTimeValueOfMoneyEle
ment
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De brutoboekwaarde van financiële activa die sinds de informatieverschaffing: IFRS
eerste opname zijn herzien op een tijdstip waarop de 7 35J b
voorziening voor verliezen werd gewaardeerd op een be
drag dat gelijk was aan de tijdens de looptijd te verwach
ten kredietverliezen, en waarvoor de voorziening voor
verliezen tijdens de verslagperiode is gewijzigd in een
bedrag dat gelijk is aan de binnen twaalf maanden te
verwachten kredietverliezen. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

FinancialAssetsWrittenOffDu
ringReportingPeriodAndStill
SubjectToEnforcementActivi
tyContractualAmountOuts
tanding

X instant,
debit

Financiële activa afgeschreven
tijdens de verslagperiode en
waarvoor nog steeds
uitwinningsactiviteiten aan de
gang zijn, contractueel uitstaand
bedrag

Het contractuele bedrag dat uitstaat op financiële activa informatieverschaffing: IFRS
die tijdens de verslagperiode zijn afgeschreven en waar 7 35L
voor nog steeds uitwinningsactiviteiten aan de gang zijn.
[Zie: financiële activa]

ifrs-full

FinancialEffectOfChangesIn
AccountingPolicyMember

member

Stijging (daling) als gevolg van
wijzigingen in de grondslag voor
financiële verslaggeving [member]

Dit lid geeft de financiële impact aan van wijzigingen in informatieverschaffing: IAS
de grondslag voor financiële verslaggeving.
8 28 f i,
informatieverschaffing: IAS 8
29 c i

ifrs-full

FinancialEffectOfCorrections
OfAccountingErrorsMember

member

Stijging (daling) als gevolg van
correcties van fouten in
voorgaande perioden [member]

Dit lid geeft de financiële impact aan van correcties van informatieverschaffing: IAS
fouten in voorgaande perioden.
8 49 b i,
informatieverschaffing:
IAS 8 49 c

ifrs-full

FinancialEffectOfTransition
FromPreviousGAAPToIFRS
sAxis

axis

Financiële impact van de overgang De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
van de voorheen toegepaste GAAP leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 1 24
naar de IFRS [axis]
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

FinancialForecastOf
CashFlowsForCashgeneratin
gUnitMeasurementInputMem
ber

member

Financiële prognose van instromen Dit lid geeft een financiële prognose van kasstromen voor voorbeeld: IFRS 13 B36 e
(uitstromen) van kasmiddelen voor een kasstroomgenererende eenheid aan, die wordt gehan
teerd als waarderingsinput.
kasstroomgenererende eenheid,
waarderingsinput [member]

ifrs-full

FinancialForecastOfProfitOr
LossForCashgeneratingUnit
MeasurementInputMember

member

Financiële prognose van winst
(verlies) voor
kasstroomgenererende eenheid,
waarderingsinput [member]

Dit lid geeft een financiële prognose van winst of verlies voorbeeld: IFRS 13 B36 e
voor een kasstroomgenererende eenheid aan, die wordt
gehanteerd als waarderingsinput.

18.12.2020

Financiële activa met herziene
contractuele kasstromen terwijl de
voorziening voor verliezen is
gewaardeerd tegen tijdens de
looptijd te verwachten
kredietverliezen waarvoor de
voorziening voor verliezen is
gewijzigd tijdens verslagperiode
tot binnen twaalf maanden te
verwachten kredietverliezen,
brutoboekwaarde
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FinancialAssetsWithModified X instant,
debit
ContractualCashFlowsWhile
LossAllowanceMeasuredAt
LifetimeExpectedCreditLosses
ForWhichLossAllowance
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odTo12monthExpectedCredit
LossesGrossCarryingAmount
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ifrs-full
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Financiële-garantiecontracten
[member]

Dit lid geeft contracten aan waarbij de garantiegever be
paalde betalingen moet verrichten om de garantiehouder
een verlies te vergoeden dat ontstaat wanneer een be
paalde debiteur verzuimt een krachtens de oorspronkelijke
of gewijzigde voorwaarden van een schuldbewijs verschul
digde betaling te verrichten.

informatieverschaffing: IFRS
7 B8E,
informatieverschaffing: IFRS
7 35M

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedAfterPurchaseOrOrigi
nationMember

member

Financiële instrumenten met een
Dit lid geeft financiële instrumenten aan die een vermin
verminderde kredietwaardigheid
derde kredietwaardigheid hebben na verwerving of creatie.
na verwerving of creatie [member] [Zie: financiële instrumenten met verminderde krediet
waardigheid [member]]

informatieverschaffing: IFRS
7 35H b ii,
informatieverschaffing: IFRS
7 35M b ii

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedMember

member

Financiële instrumenten met
verminderde kredietwaardigheid
[member]

Dit lid geeft financiële instrumenten aan die een vermin informatieverschaffing: IFRS
derde kredietwaardigheid hebben. [Zie: kredietwaardig 7 35H,
heidsvermindering van financiële instrumenten [member]] informatieverschaffing: IFRS
7 35M

ifrs-full

FinancialInstrumentsDesigna
tedAsHedgingInstrumentsAt
FairValue

X instant

Financiële instrumenten
aangewezen als
afdekkingsinstrumenten,
gewaardeerd tegen reële waarde

De reële waarde van financiële instrumenten aangewezen informatieverschaffing: IFRS
als afdekkingsinstrumenten. Afdekkingsinstrumenten zijn 7 22 b — vervaldatum
aangewezen derivaten of (uitsluitend voor afdekking van 1.1.2021
het risico van wisselkoerswijzigingen) aangewezen niet-af
geleide financiële activa en niet-afgeleide financiële ver
plichtingen waarvan de reële waarde of kasstromen naar
verwachting veranderingen in de reële waarde van of kas
stromen uit een aangemerkte afgedekte post zullen com
penseren. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
derivaten [member]; afgeleide financiële activa; afgeleide
financiële verplichtingen; financiële instrumenten, klasse
[member]; financiële activa; financiële verplichtingen]

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasure axis
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRis
kAxis

Financiële instrumenten
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies omdat een kredietderivaat
wordt gebruikt om het
kredietrisico te beheren [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 24G
die de tabel vervolledigen.
L 429/379
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Dit lid geeft financiële instrumenten aan gewaardeerd te informatieverschaffing: IFRS
gen reële waarde met verwerking van waardeveranderin 7 24G
gen in winst of verlies omdat een kredietderivaat wordt
gebruikt om het kredietrisico van deze instrumenten te
beheren. Dit vertegenwoordigt de standaardwaarde voor
de as “Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen 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]]

FinancialInstrumentsNotCre
ditimpairedMember

Financiële instrumenten zonder
verminderde kredietwaardigheid
[member]

Dit lid geeft financiële instrumenten aan die geen vermin informatieverschaffing: IFRS
derde kredietwaardigheid hebben. [Zie: kredietwaardig 7 35H,
heidsvermindering van financiële instrumenten [member]] informatieverschaffing: IFRS
7 35M

ifrs-full

FinancialInstrumentsPurchase member
dOrOriginatedCreditimpaired
Member

Verworven of gecreëerde financiële Dit lid geeft financiële instrumenten aan die zijn verwor
instrumenten met verminderde
ven of gecreëerd als instrumenten met verminderde kre
kredietwaardigheid [member]
dietwaardigheid. [Zie: financiële instrumenten met ver
minderde kredietwaardigheid [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubject
ToEnforceableMasterNetting
ArrangementOrSimilarA
greementNotSetOffAgainstFi
nancialAssets

X instant,
credit

Financiële instrumenten die vallen
onder een afdwingbare “master
netting”-overeenkomst of
vergelijkbare overeenkomst en niet
zijn gesaldeerd met financiële
activa

Het bedrag aan financiële instrumenten die vallen onder voorbeeld: IFRS 7 IG40D,
een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of ver voorbeeld: IFRS 7 13C d i
gelijkbare overeenkomst en die niet zijn gesaldeerd met
financiële activa. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubject
ToEnforceableMasterNetting
ArrangementOrSimilarA
greementNotSetOffAgainstFi
nancialLiabilities

X instant,
debit

Financiële instrumenten die vallen
onder een afdwingbare “master
netting”-overeenkomst of
vergelijkbare overeenkomst en niet
zijn gesaldeerd met financiële
verplichtingen

Het bedrag aan financiële instrumenten die vallen onder voorbeeld: IFRS 7 IG40D,
een afdwingbare “master netting”-overeenkomst of ver voorbeeld: IFRS 7 13C d i
gelijkbare overeenkomst en die niet zijn gesaldeerd met
financiële verplichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]

ifrs-full

FinancialInstrumentsWhose
FairValuePreviouslyCouldNot
BeReliablyMeasuredAtTime
OfDerecognition

X instant

Financiële instrumenten waarvan
de reële waarde eerder niet op
betrouwbare wijze kon worden
bepaald op het moment van niet
langer opnemen

Het bedrag, op het moment van niet langer opnemen, van informatieverschaffing: IFRS
niet langer opgenomen financiële instrumenten waarvan 7 30 e — vervaldatum
de reële waarde eerder niet op betrouwbare wijze kon 1.1.2021
worden bepaald. [Zie: financiële instrumenten, klasse
[member]]

informatieverschaffing: IFRS
7 35H c,
informatieverschaffing: IFRS
7 35M c

18.12.2020

ifrs-full

member

Financiële instrumenten
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies omdat een kredietderivaat
wordt gebruikt om het
kredietrisico te beheren [member]

Publicatieblad van de Europese Unie

FinancialInstrumentsMeasure member
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Het bedrag aan verplichtingen die: a) een contractuele informatieverschaffing: IFRS
verplichting zijn om: i) geldmiddelen of een ander finan 7 25
cieel actief aan een andere entiteit te leveren; of ii) finan
ciële activa of financiële 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
financieel actief voor een vast aantal van de eigenver
mogensinstrumenten van de entiteit. In dit kader zijn
rechten, opties of warrants voor het verwerven van een
vast aantal van de eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit voor een vast bedrag in gelijk welke valuta eigen
vermogensinstrumenten indien de entiteit de rechten, op
ties of warrants proportioneel aanbiedt aan alle bestaande
eigenaars van haar niet-afgeleide eigenvermogensinstru
menten die tot dezelfde klasse behoren. In dit kader om
vatten de eigenvermogensinstrumenten van de entiteit
overigens geen puttable financiële instrumenten die over
eenkomstig de alinea’s 16A-16B van IAS 32 als eigenver
mogensinstrumenten 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
eigenvermogensinstrumenten zijn geclassificeerd, of in
strumenten die contracten zijn op grond waarvan in de
toekomst de eigenvermogensinstrumenten van de entiteit
worden ontvangen of geleverd. Bij wijze van uitzondering
wordt een instrument dat aan de definitie van een finan
ciële verplichting voldoet, als een eigenvermogensinstru
ment geclassificeerd als het alle kenmerken heeft en vol
doet aan de voorwaarden die in de alinea’s 16A-16B of de
alinea’s 16C-16D van IAS 32 zijn beschreven. [Zie: finan
ciële instrumenten, klasse [member]; financiële activa; de
rivaten [member]]
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X instant,
credit

Financiële verplichtingen beïnvloed
door wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie, boekwaarde na
toepassing van wijzigingen

De boekwaarde van de financiële verplichtingen die wor informatieverschaffing: IFRS
den beïnvloed door de wijzigingen in IFRS 9 voor ken 9 7.2.34 b
merken van vervroegde aflossing met negatieve compen
satie, na toepassing van de wijzigingen.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedBy
AmendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegati
veCompensationCarrying
AmountImmediatelyBefore
ApplyingAmendments

X instant,
credit

Financiële verplichtingen beïnvloed
door wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie, boekwaarde
onmiddellijk vóór toepassing van
wijzigingen

De boekwaarde van de financiële verplichtingen die wor informatieverschaffing: IFRS
den beïnvloed door de wijzigingen in IFRS 9 voor ken 9 7.2.34 a
merken van vervroegde aflossing met negatieve compen
satie, onmiddellijk vóór toepassing van de wijzigingen.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedBy
AmendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegati
veCompensationMeasure
mentCategoryAfterApplying
Amendments

text

Financiële verplichtingen beïnvloed
door wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie, waarderingscategorie
na toepassing van wijzigingen

De waarderingscategorie van de financiële verplichtingen informatieverschaffing: IFRS
die worden beïnvloed door de wijzigingen in IFRS 9 voor 9 7.2.34 b
kenmerken van vervroegde aflossing met negatieve com
pensatie, na toepassing van de wijzigingen.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedBy
AmendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegati
veCompensationMeasure
mentCategoryImmediatelyBe
foreApplyingAmendments

text

Financiële verplichtingen beïnvloed
door wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie, waarderingscategorie
onmiddellijk vóór toepassing van
wijzigingen

De waarderingscategorie van financiële verplichtingen die informatieverschaffing: IFRS
worden beïnvloed door wijzigingen in IFRS 9 voor ken 9 7.2.34 a
merken van vervroegde aflossing met negatieve compen
satie, onmiddellijk vóór toepassing van de wijzigingen.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmorti
sedCost

X instant,
credit

Financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs

Het bedrag aan financiële verplichtingen gewaardeerd te
gen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs
is het bedrag waartegen financiële verplichtingen bij eerste
opname worden gewaardeerd, verminderd met hoofdsom
aflossingen en vermeerderd of verminderd met de volgens
de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve afschrij
ving van het eventuele verschil tussen dat eerste bedrag en
het aflossingsbedrag. [Zie: financiële verplichtingen]
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FinancialLiabilitiesAffectedBy
AmendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegati
veCompensationCarrying
AmountAfterApplying
Amendments

NL

ifrs-full

L 429/382

Prefix

informatieverschaffing: IFRS
7 8 g, informatieverschaffing:
IFRS 7 8 f — vervaldatum
1.1.2021
18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

informatieverschaffing: IFRS
7 8 g, informatieverschaffing:
IFRS 7 8 f — vervaldatum
1.1.2021

Financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, categorie [member]

Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de cate
gorie gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie:
financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmorti
sedCostMember

member

Financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, klasse [member]

Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de cate informatieverschaffing: IFRS
gorie gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: 7 B2 a
financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue

X instant,
credit

Financiële verplichtingen,
gewaardeerd tegen reële waarde

De reële waarde van financiële verplichtingen. [Zie: ge informatieverschaffing: IFRS
waardeerd tegen reële waarde [member]; financiële ver 7 25
plichtingen]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eMember

member

Financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde,
klasse [member]

Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de klasse informatieverschaffing: IFRS
gewaardeerd tegen reële waarde. [Zie: financiële verplich 7 B2 a
tingen; gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan financiële verplichtingen die aan een van informatieverschaffing:
de volgende voorwaarden voldoen: a) zij voldoen aan de IFRS 7 8 e
definitie van het begrip voor handelsdoeleinden aange
houden; of b) zij zijn bij eerst opname door de entiteit
aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies. Een
entiteit mag deze aanwijzing enkel gebruiken indien toe
gestaan op grond van alinea 4.3.5 van IFRS 9 (in con
tracten besloten derivaten) of indien dit tot meer relevante
informatie leidt, omdat: a) het een inconsistentie in waar
dering of opname (soms een “accounting mismatch” ge
noemd) elimineert of aanzienlijk beperkt die anders zou
ontstaan 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 verplichtingen of van financiële activa en finan
ciële verplichtingen wordt beheerd en de prestaties ervan
worden beoordeeld op basis van de reële waarde, in over
eenstemming met een gedocumenteerde 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: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]; managers op sleutel
posities van entiteit of moedermaatschappij [member];
derivaten [member]; financiële activa; financiële verplich
tingen]

L 429/383

member

Publicatieblad van de Europese Unie

FinancialLiabilitiesAtAmorti
sedCostCategoryMember

NL

ifrs-full

18.12.2020
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Financiële verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [abstract]

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossCategory
Member

member

Financiële verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, categorie [member]

Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies. [Zie: financiële verplichtingen ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies]

informatieverschaffing:
IFRS 7 8 e

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossClassifiedAs
HeldForTrading

X instant,
credit

Financiële verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies die voldoen aan de definitie van
het begrip voor handelsdoeleinden
aangehouden

Het bedrag aan financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies die voldoen aan de definitie van het begrip voor handels
doeleinden aangehouden. Een financiële verplichting wordt ge
classificeerd 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) het bij
eerste opname deel uitmaakt van een portefeuille van geïdentifi
ceerde financiële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd
en waarvoor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk pa
troon van winstnemingen op korte termijn; of c) het een derivaat
is (behalve een derivaat dat een financiële-garantiecontract of een
aangewezen en effectief afdekkingsinstrument is). [Zie: financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies]

informatieverschaffing:
IFRS 7 8 e

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossDesignate
dAsUponInitialRecognition

X instant,
credit

Financiële verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij de eerste
opname of later

Het bedrag aan financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies, die als dusdanig waren aangewezen bij de eerste opname
of later. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; financi
ële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies]

informatieverschaffing:
IFRS 7 8 e

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossDesignate
dUponInitialRecognitionCategory
Member

member

Financiële verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij de eerste
opname of later, categorie [member]

Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies als dusdanig aangewezen bij eerste
opname of later. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, aangewezen bij de eerste opname of later]

informatieverschaffing:
IFRS 7 8 e

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
ThroughProfitOrLossThatMeetDe
finitionOfHeldForTradingCatego
ryMember

member

Financiële verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies die voldoen aan de definitie van
het begrip voor handelsdoeleinden
aangehouden, categorie [member]

Dit lid geeft de financiële verplichtingen aan in de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies die voldoen aan de definitie van
het begrip voor handelsdoeleinden aangehouden. [Zie: financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies die voldoen aan de
definitie van het begrip voor handelsdoeleinden aangehouden]

informatieverschaffing:
IFRS 7 8 e

18.12.2020

ifrs-full
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X instant,
credit

Label

Documentatielabel

Referenties

Financiële verplichtingen,
De boekwaarde van financiële activa onmiddellijk na de informatieverschaffing: IFRS
boekwaarde onmiddellijk na eerste eerste toepassing van IFRS 9. [Zie: financiële verplichtin 7 42I b
toepassing van IFRS 9
gen]

FinancialLiabilitiesCarrying
AmountImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarrying
X instant,
AmountImmediatelyBeforeIni credit
tialApplicationOfIFRS9

Financiële verplichtingen,
boekwaarde onmiddellijk vóór
eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCategory
Member

member

Financiële verplichtingen, categorie Dit lid geeft alle categorieën van financiële verplichtingen informatieverschaffing: IFRS
[member]
aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde 7 8
voor de as “Categorieën van financiële verplichtingen”
indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: financiële
activa]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasure
mentCategoryImmediatelyAf
terInitialApplicationOfIFRS9

text

Financiële verplichtingen,
waarderingscategorie onmiddellijk
na eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasure
mentCategoryImmediatelyBe
foreInitialApplicationOfIFRS9

text

Financiële verplichtingen,
De waarderingscategorie van financiële verplichtingen op informatieverschaffing: IFRS
waarderingscategorie onmiddellijk de datum van de eerste toepassing van IFRS 9, bepaald 7 42I a
vóór eerste toepassing van IFRS 9 overeenkomstig IAS 39 of overeenkomstig een eerdere
versie van IFRS 9 (indien de door de entiteit gekozen
benadering voor het toepassen van IFRS 9 voor verschil
lende voorschriften meer dan één datum van eerste toe
passing meebrengt). [Zie: financiële verplichtingen]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMember

member

Financiële verplichtingen, klasse
[member]

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

De boekwaarde van financiële verplichtingen op de datum informatieverschaffing: IFRS
van de eerste toepassing van IFRS 9, bepaald overeenkom 7 42I a
stig IAS 39 of overeenkomstig een eerdere versie van IFRS
9 (indien de door de entiteit gekozen benadering voor het
toepassen van IFRS 9 voor verschillende voorschriften
meer dan één datum van eerste toepassing meebrengt).
[Zie: financiële verplichtingen]

informatieverschaffing: IFRS
9 7.2.34,
informatieverschaffing: IFRS
7 6, informatieverschaffing:
IFRS 7 42I

L 429/385

Dit lid geeft alle klassen van financiële verplichtingen aan.
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de
as “Klassen van financiële verplichtingen” indien er geen
ander lid wordt gebruikt. [Zie: financiële verplichtingen]
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Dit lid geeft de klasse financiële verplichtingen aan die informatieverschaffing: IFRS
buiten het toepassingsgebied van IFRS 7 vallen. [Zie: fi 7 B2 b
nanciële verplichtingen]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviously
DesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossButNo
LongerSoDesignatedFirstAp
plicationOfIFRS9

X instant,
credit

Financiële verplichtingen die
voorheen werden aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies maar die niet langer als
zodanig worden aangewezen,
eerste toepassing van IFRS 9

Het bedrag aan financiële verplichtingen in het overzicht informatieverschaffing: IFRS
van de financiële positie die voorheen werden aangewezen 7 42I c
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies maar die niet
langer als zodanig worden aangewezen wanneer de enti
teit IFRS 9 voor het eerst toepast. [Zie: financiële ver
plichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviously
DesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossReclassi
fiedDueToRequirements
OfIFRS9FirstApplicationO
fIFRS9

X instant,
credit

Financiële verplichtingen die
voorheen werden aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies geherclassificeerd als gevolg
van vereisten van IFRS 9, eerste
toepassing van IFRS 9

Het bedrag aan financiële verplichtingen in het overzicht informatieverschaffing: IFRS
van de financiële positie die voorheen werden aangewezen 7 42I c
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen 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 ver
lies]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviously
DesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossReclassi
fiedVoluntarilyFirstApplicatio
nOfIFRS9

X instant,
credit

Financiële verplichtingen die
voorheen werden aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies en die vrijwillig zijn
geherclassificeerd, eerste
toepassing van IFRS 9

Het bedrag aan financiële verplichtingen in het overzicht informatieverschaffing: IFRS
van de financiële positie die voorheen werden aangewezen 7 42I c
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen 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 gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver
lies]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesReclassifie
dIntoEquity

X duration

Financiële verplichtingen
geherclassificeerd naar eigen
vermogen.

Het bedrag aan financiële verplichtingen die zijn geher informatieverschaffing:
classificeerd naar eigen vermogen. [Zie: eigen vermogen; IAS 1 80A
financiële verplichtingen]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Op de overnamedatum
opgenomen financiële
verplichtingen

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor fi voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
nanciële verplichtingen die zijn overgenomen in een be voorbeeld: IFRS 3 IE72
drijfscombinatie. [Zie: financiële verplichtingen; bedrijfs
combinaties [member]]

18.12.2020

Financiële verplichtingen buiten
het toepassingsgebied van IFRS 7,
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ifrs-full

FinancialLiabilitiesTypeMem
ber

ifrs-full

Referenties

Het bedrag aan financiële verplichtingen in het overzicht informatieverschaffing: IFRS
van de financiële positie die voorheen werden aangewezen 9 7.2.34 c
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies maar die niet
langer als zodanig worden aangewezen wanneer de enti
teit de wijzigingen in IFRS 9 toepast voor kenmerken van
vervroegde aflossing met negatieve compensatie. [Zie: fi
nanciële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver
lies]

member

Financiële verplichtingen, type
[member]

Dit lid geeft alle types financiële verplichtingen aan. Dit
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Types financiële verplichtingen” indien er geen ander lid
wordt gebruikt. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS
7 B52,
informatieverschaffing: IFRS
7 B51

FinancialRiskMember

member

Financieel risico [member]

Dit lid geeft het risico aan van een mogelijke toekomstige
verandering in één of meer van de volgende variabelen:
een bepaalde rentevoet, prijs van een financieel instru
ment, grondstoffenprijs, wisselkoers, index van prijzen
of rentevoeten, kredietwaardigheidsrating of -index, dan
wel een andere variabele, mits, in geval van een nietfinanciële variabele, de variabele niet specifiek voor een
contractpartij is.

informatieverschaffing: IFRS
17 124 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 125 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 127 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

FinishedGoods

X instant,
debit

Actueel gereed product

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag ver voorbeeld: IAS 1 78 c,
tegenwoordigt van goederen die het productieproces heb gebruikelijke werkwijze: IAS
ben voltooid en die voor verkoop zijn aangehouden in 2 37
het kader van de normale bedrijfsvoering. [Zie: voorraden]

ifrs-full

FiveYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Vijf jaar voor boekjaar [member]

Dit lid geeft het jaar aan dat vijf jaar vóór het einde het informatieverschaffing: IFRS
einde van het boekjaar is geëindigd.
17 130 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

FixedInterestRateMember

member

Vaste rentevoet [member]

Dit lid geeft een vaste rentevoet aan. [Zie: renterisico gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 39
[member]]

ifrs-full

FixedpriceContractsMember

member

Contracten tegen vaste prijzen
[member]

Dit lid geeft contracten tegen vaste prijzen met klanten voorbeeld: IFRS 15 B89 d
aan.

L 429/387

Financiële verplichtingen
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies vóór toepassing van
wijzigingen in IFRS 9 voor
kenmerken van vervroegde
aflossing met negatieve
compensatie die niet langer als
zodanig worden aangewezen
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NL

ifrs-full

Label

18.12.2020
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Label
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Inrichting en toebehoren

Het bedrag aan inrichting en toebehoren, die geen per voorbeeld: IAS 16 37 g
manent deel uitmaken van onroerend goed, gebruikt in
het kader van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit.

ifrs-full

FixturesAndFittingsMember

member

Inrichting en toebehoren
[member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die voorbeeld: IAS 16 37 g
inrichting en toebehoren vertegenwoordigt die geen per
manent deel uitmaken van onroerend goed. [Zie: materi
ële vaste activa]

ifrs-full

FlatSalaryPensionDefinedBe
nefitPlansMember

member

Toegezegdpensioenregelingen op
basis van een vast salaris
[member]

Dit lid geeft toegezegdpensioenregelingen op basis van voorbeeld: IAS 19 138 b
een vast salaris aan. [Zie: wettelijke toegezegdpensioen
regelingen [member]]

ifrs-full

FloatingInterestRateMember

member

Variabele rentevoet [member]

Dit lid geeft een niet-vaste rentevoet aan. [Zie: renterisico gebruikelijke werkwijze: IFRS
[member]]
7 39

ifrs-full

ForeignCountriesMember

member

Derde landen [member]

Dit lid geeft andere landen aan dan het land waar de informatieverschaffing: IFRS
entiteit is gevestigd. [Zie: land van vestiging [member]] 8 33 b,
informatieverschaffing: IFRS
8 33 a

ifrs-full

ForeignExchangeRatesAb
stract

ifrs-full

ForwardContractMember

member

Termijncontract [member]

Dit lid geeft een contract aan tussen twee partijen voor de gebruikelijke werkwijze: IAS
aankoop of verkoop van een onderliggend actief op een 1 112 c
bepaalde toekomstige datum voor een vooraf bepaalde
afwikkelingsprijs.

ifrs-full

FourYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Vier jaar vóór boekjaar [member]

Dit lid geeft het jaar aan dat vier jaar vóór het einde het informatieverschaffing: IFRS
17 130 — ingangsdatum
einde van het boekjaar is geëindigd.
1.1.2021

ifrs-full

FranchiseFeeIncome

X duration,
credit

Baten uit franchisevergoedingen

Het bedrag aan baten die voortvloeien uit franchisever gebruikelijke werkwijze: IAS
goedingen.
1 112 c

ifrs-full

FranchisesMember

member

Franchises [member]

Dit lid geeft een klasse aan van immateriële activa die het gebruikelijke werkwijze: IAS
recht vertegenwoordigt om een bedrijf te exploiteren met 38 119
behulp van de naam, handelswaar, diensten, methodolo
gie, promotionele steun, marketing en leveringen die door
een andere entiteit zijn toegekend. [Zie: andere immateri
ële activa dan goodwill]

Wisselkoersen [abstract]

18.12.2020

X instant,
debit

Publicatieblad van de Europese Unie

FixturesAndFittings

NL

ifrs-full

L 429/388

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X duration,
debit

Label

Brandstof- en energielasten

Documentatielabel

Referenties

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit het verbruik gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
van brandstof en energie.

ifrs-full

FuelAndEnergyExpense

ifrs-full

FuelAndEnergyExpenseAb
stract

ifrs-full

FuelExpense

X duration,
debit

Brandstoflasten

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefi
nedBenefitPlansAxis

axis

Financieringsregelingen van
De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IAS 19 138 e
toegezegdpensioenregelingen [axis] leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefi
nedBenefitPlansMember

member

Financieringsregelingen van
toegezegdpensioenregelingen
[member]

Dit lid geeft alle toegezegdpensioenregelingen aan indien voorbeeld: IAS 19 138 e
opgesplitst per financieringsregelingen van toegezegdpen
sioenregelingen. Dit vertegenwoordigt tevens de stan
daardwaarde voor de as “Financieringsregelingen van toe
gezegdpensioenregelingen” indien er geen ander lid wordt
gebruikt.

ifrs-full

FuturesContractMember

member

Futurescontract [member]

Dit lid geeft een gestandaardiseerd en op de beurs ver gebruikelijke werkwijze: IAS
handeld contract aan voor de aankoop of verkoop van 1 112 c
een onderliggend actief op een bepaalde toekomstige da
tum voor een vooraf bepaalde afwikkelingsprijs.

ifrs-full

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Winsten (verliezen) die
voortvloeien uit het niet langer
opnemen van financiële activa
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs

De winsten (verliezen) die voortvloeien uit het niet langer informatieverschaffing:
opnemen van financiële activa gewaardeerd tegen geamor IAS 1 82 aa
tiseerde kostprijs. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs]

ifrs-full

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCost
Abstract

Winsten (verliezen) die
voortvloeien uit het niet langer
opnemen van financiële activa
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs [abstract]

ifrs-full

GainLossArisingFromDifferen X duration,
credit
ceBetweenCarryingAmoun
tOfFinancialLiabilityExtinguis
hedAndConsiderationPaid

Winsten (verliezen) die
voortvloeien uit het verschil tussen
de boekwaarde van de afgeloste
financiële verplichting en de
betaalde vergoeding

NL

Brandstof- en energielasten
[abstract]

18.12.2020

Prefix

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit het verbruik gebruikelijke werkwijze: IAS
van brandstof.
1 112 c
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De winsten (verliezen) die voortvloeien uit het verschil informatieverschaffing: IFRIC
tussen de boekwaarde van de afgeloste financiële verplich 19 11
ting en de waardering van de aan de crediteur betaalde
vergoeding (uitgegeven eigenvermogensinstrumenten).
[Zie: boekwaarde [member]]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFi
nancialAssetsAtDateOfTrans
fer

X duration,
credit

Winsten (verliezen) van op de
datum van overdracht niet langer
opgenomen financiële activa

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFi
nancialAssetsRepresenting
GreatestTransferActivity

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) opgenomen uit hoofde van de informatieverschaffing: IFRS
overdrachtactiviteit tijdens de
overdracht van financiële activa tijdens het deel van de 7 42G c ii
periode waarin de meeste
verslagperiode waarin de meeste overdrachtactiviteit
overdrachtactiviteit plaatsvond
plaatsvond wanneer het totale bedrag aan opbrengsten
van de overdrachtactiviteit (die voor niet langer opnemen
in aanmerking komt) niet gelijkmatig over de verslagperi
ode is verdeeld. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

GainLossOnCessationOfCon X duration,
solidationOfSubsidiariesDue
credit
ToChangeOfInvestmentEntity
Status

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairVa
lueOfHedgedItemUsedAsBa
sisForRecognisingHedgeInef
fectiveness

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van de verandering van
de verandering van de reële
de reële waarde van de afdekkingspost gebruikt als basis
waarde van de afdekkingspost
voor het opnemen van afdekkingsineffectiviteit. Afdek
gebruikt als basis voor het
kingsineffectiviteit is de mate waarin de veranderingen
opnemen van
in de reële waarde of de kasstromen van het afdekkings
afdekkingsineffectiviteit
instrument groter of kleiner zijn dan de veranderingen in
de reële waarde of de kasstromen van de afgedekte post.

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairVa
lueOfHedgingInstrumentUse
dAsBasisForRecognisingHed
geIneffectiveness

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van de verandering van informatieverschaffing: IFRS
de verandering van de reële
de reële waarde van het afdekkingsinstrument gebruikt als 7 24A c
waarde van het
basis voor het opnemen van afdekkingsineffectiviteit. Af
afdekkingsinstrument gebruikt als dekkingsineffectiviteit is de mate waarin de veranderingen
basis voor het opnemen van
in de reële waarde of de kasstromen van het afdekkings
afdekkingsineffectiviteit
instrument groter of kleiner zijn dan de veranderingen in
de reële waarde of de kasstromen van de afgedekte post.

L 429/390

Prefix

De winsten (verliezen) opgenomen uit hoofde van niet informatieverschaffing: IFRS
langer opgenomen financiële activa op de datum van 7 42G a
overdracht van de activa. [Zie: financiële activa]
NL

De winsten (verliezen) die voortvloeien uit hoofde van de informatieverschaffing: IFRS
opschorting van de consolidatie van dochterondernemin 12 9B b
gen als gevolg van de wijziging in de status van de be
leggingsentiteit. [Zie: informatieverschaffing over beleg
gingsentiteiten [text block]; dochterondernemingen [mem
ber]]

informatieverschaffing: IFRS
7 24B a iv,
informatieverschaffing: IFRS
7 24B b i

Publicatieblad van de Europese Unie

Winsten (verliezen) uit hoofde van
de opschorting van de consolidatie
van dochterondernemingen als
gevolg van de wijziging in de
status van de beleggingsentiteit

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Winsten (verliezen) uit hoofde van
de veranderingen van de gevolgen
van de beperking van het
nettoactief uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten tot
het actiefplafond exclusief
rentebaten of -lasten,
nettoverplichting (nettoactief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De daling (stijging) van de nettoverplichting (het netto informatieverschaffing: IAS
actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die re 19 141 c iv
sulteert uit de winsten (verliezen) uit hoofde van de ver
anderingen van de gevolgen van de beperking van een
nettoactief uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
tot het actiefplafond, exclusief bedragen die in rentebaten
of -lasten zijn opgenomen. [Zie: rentebaten; nettoverplich
ting (nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrech
ten; rentelasten (-baten), nettoverplichting (nettoactief) uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten]

ifrs-full

GainLossOnChangesInEffec
tOfLimitingReimbursement
RightsToAssetCeiling

X duration,
debit

Winsten (verliezen) uit hoofde van
veranderingen van gevolgen van
de beperking van restitutierechten
tot het actiefplafond exclusief
rentebaten of -lasten,
restitutierechten

De stijging (daling) van restitutierechten die resulteert uit informatieverschaffing: IAS
de winsten (verliezen) uit hoofde van veranderingen van 19 141 c iv
de gevolgen van de beperking van restitutierechten tot het
actiefplafond, exclusief bedragen die in rentebaten of -las
ten zijn opgenomen. [Zie: rentebaten; nettoverplichting
(nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten;
rentebaten, restitutierechten]

ifrs-full

GainLossOnDesignationOfFi X duration,
nancialInstrumentAsMeasure credit
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRisk

Winsten (verliezen) uit hoofde van
de aanwijzing van financiële
instrumenten als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies omdat een
kredietderivaat wordt gebruikt om
het kredietrisico te beheren

De winsten (verliezen) opgenomen uit hoofde van de aan informatieverschaffing: IFRS
wijzing van een financieel instrument, of een gedeelte 7 24G b
ervan, als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies omdat een
kredietderivaat wordt gebruikt om het kredietrisico van
dat financiële instrument te beheren. [Zie: kredietrisico
[member]; derivaten [member]; financiële instrumenten,
klasse [member]]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
ness

Winst (verlies) uit hoofde van
afdekkingsineffectiviteit

De winsten (verliezen) uit hoofde van afdekkingsineffecti informatieverschaffing: IFRS
viteit. Afdekkingsineffectiviteit is de mate waarin de ver 7 24C a i
anderingen in de reële waarde of de kasstromen van het
afdekkingsinstrument groter of kleiner zijn dan de ver
anderingen in de reële waarde of de kasstromen van de
afgedekte post.

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
nessAbstract

X duration,
credit

Winst (verlies) uit
afdekkingsineffectiviteit [abstract]

L 429/391

X duration,
debit

Publicatieblad van de Europese Unie

GainLossOnChangesInEffec
tOfLimitingNetDefinedBenefi
tAssetToAssetCeiling

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration,
credit

Winst (verlies) uit
afdekkingsineffectiviteit
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

De winst (het verlies) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing: IFRS
delen van het totaalresultaat uit hoofde van afdekkings 7 24C a i
ineffectiviteit. [Zie: winst (verlies) uit hoofde van afdek
kingsineffectiviteit]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Winst (verlies) uit
afdekkingsineffectiviteit
opgenomen in winst of verlies

De winst (het verlies) opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing: IFRS
afdekkingsineffectiviteit. [Zie: winst (verlies) uit hoofde 7 24C a i,
van afdekkingsineffectiviteit]
informatieverschaffing: IFRS
7 24C b ii

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfNetDefinedBenefitLiability
Asset

X duration,
debit

Winst (verlies) uit herwaardering,
nettoverplichting (nettoactief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De daling (stijging) van een nettoverplichting (nettoactief) informatieverschaffing: IAS
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die resulteert 19 141 c
uit de herwaardering van die nettoverplichting (dat netto
actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. [Zie:
nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten (actief)]

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfNetDefinedBenefitLiability
AssetAbstract

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfReimbursementRights

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfReimbursementRightsAb
stract

ifrs-full

GainLossRecognisedAsResul
tOfRemeasuringToFairValu
eEquityInterestInAcquireeH
eldByAcquirerBeforeBusiness
Combination

Winst (verlies) uit herwaardering,
nettoverplichting (nettoactief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten [abstract]
X duration,
debit

Winst (verlies) uit herwaardering,
restitutierechten

De stijging (daling) van restitutierechten die resulteert uit informatieverschaffing: IAS
de herwaardering van resitutierechten. [Zie: restitutierech 19 141 c
ten, gewaardeerd tegen reële waarde]

Publicatieblad van de Europese Unie

GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

NL

ifrs-full

L 429/392

Prefix

Winst (verlies) uit herwaardering,
restitutierechten [abstract]

X duration,
credit

De winsten (verliezen) opgenomen als gevolg van de her informatieverschaffing: IFRS
waardering tegen reële waarde van het aandelenbelang in 3 B64 p ii
de overgenomen partij aangehouden door de overne
mende partij vóór de bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfs
combinaties [member]]

18.12.2020

Winst (verlies) opgenomen als
gevolg van de herwaardering tegen
reële waarde van het
aandelenbelang in de
overgenomen partij aangehouden
door de overnemende partij vóór
de bedrijfscombinatie

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration,
credit

Winst (verlies) opgenomen uit
hoofde van het niet langer
opnemen van financiële
instrumenten waarvan de reële
waarde eerder niet op betrouwbare
wijze kon worden gewaardeerd

De winsten (verliezen) opgenomen uit hoofde van het niet informatieverschaffing: IFRS
langer opnemen van financiële instrumenten waarvan de 7 30 e — vervaldatum
reële waarde eerder niet op betrouwbare wijze kon wor 1.1.2021
den bepaald. [Zie: financiële instrumenten, klasse [mem
ber]]

ifrs-full

GainLossRecognisedOnMea
X duration,
surementToFairValueLessCost credit
sToSellOrOnDisposalOfAsset
sOrDisposalGroupsConstitu
tingDiscontinuedOperation

Winst (verlies) opgenomen bij de
waardering tegen reële waarde min
verkoopkosten of bij de afstoting
van activa of groepen activa die
worden afgestoten en die
beëindigde bedrijfsactiviteiten
vormen

De winsten (verliezen) die zijn opgenomen bij de waar informatieverschaffing: IFRS
dering tegen reële waarde minus verkoopkosten of bij 5 33 b iii
afstoting van de activa of groep(en) activa die worden
afgestoten en die de beëindigde bedrijfsactiviteiten vor
men. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

ifrs-full

GainLossThatRelatesToIdenti X duration,
fiableAssetsAcquiredOrLiabili credit
tiesAssumedInBusinessCombi
nation

Winst (verlies) die (dat) verband
houdt met verworven
identificeerbare activa en
overgenomen verplichtingen in
een bedrijfscombinatie en die (dat)
van dusdanige omvang, aard en
frequentie is dat de vermelding
ervan relevant is om de
jaarrekening van de
samengevoegde entiteit te
begrijpen.

De winsten (verliezen) die allebei: a) verband houden met informatieverschaffing: IFRS
in een bedrijfscombinatie verworven identificeerbare ac 3 B67 e
tiva of 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]]

ifrs-full

GainOnRecoveryOfLoansAn
dAdvancesPreviouslyWritte
nOff

X duration,
credit

Winst uit hoofde van de realisatie De winst uit hoofde van de realisatie van leningen en gebruikelijke werkwijze: IAS
van leningen en voorschotten die voorschotten die voorheen zijn afgeschreven.
1 85
voorheen zijn afgeschreven

ifrs-full

GainRecognisedInBargainPur
chaseTransaction

X duration,
credit

Opgenomen winst uit een
voordelige kooptransactie

L 429/393

Het bedrag van elke winst opgenomen in een bedrijfs informatieverschaffing: IFRS
combinatie waarin het nettosaldo van de verworven iden 3 B64 n i
tificeerbare activa en overgenomen financiële verplichtin
gen groter is dan het totaal van de overgedragen vergoe
ding, het belang zonder zeggenschap in de overgenomen
partij en de reële waarde van het aandelenbelang dat de
overnemende partij voorheen aanhield in de overgenomen
partij. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

Publicatieblad van de Europese Unie

GainLossRecognisedOnFinan
cialInstrumentsWhoseFairVa
luePreviouslyCouldNotBeReli
ablyMeasured

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De winst, opgenomen in het overzicht van het totaalre informatieverschaffing: IFRS
sultaat, die voortvloeit uit het niet langer opnemen van 7 20A
financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kost
prijs. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromDiffe
renceBetweenPreviousCarry
ingAmountAndFairValueOfFi
nancialAssetsReclassifiedAs
MeasuredAtFairValue

X duration,
credit

Winsten (verliezen) die
voortvloeien uit het verschil tussen
de eerder gehanteerde
geamortiseerde kostprijs en de
reële waarde van financiële activa
geherclassificeerd uit de categorie
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs naar de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

De winsten (verliezen) die voortvloeien uit het verschil informatieverschaffing:
tussen de eerder gehanteerde geamortiseerde kostprijs en IAS 1 82 ca
de reële waarde van financiële activa geherclassificeerd uit
de categorie gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
naar de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies.
[Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; financiële
activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSale
AndLeasebackTransactions

X duration,
credit

Winsten (verliezen) die
voortvloeien uit “sale and
leaseback”-transacties

De winsten (verliezen) die voortvloeien uit “sale and lease informatieverschaffing: IFRS
back”-transacties
16 53 i

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSett
lementsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

X duration,
debit

Winsten (verliezen) die
voortvloeien uit afwikkelingen,
nettoverplichting (nettoactief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De daling (stijging) van de nettoverplichting (het netto informatieverschaffing: IAS
actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die re 19 141 d
sulteert uit afwikkelingen. Afwikkelingen zijn transacties
die alle verdere in rechte afdwingbare of feitelijke verplich
tingen 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 veronderstellin
gen is opgenomen. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten (actief); toegezegdpensioen
regelingen [member]; actuariële veronderstellingen [mem
ber]]

ifrs-full

GainsLossesOnAvailableforsa
leFinancialAssets

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit voor
verkoop beschikbare financiële
activa

De winsten (verliezen) uit voor verkoop beschikbare fi informatieverschaffing: IFRS
nanciële activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële 7 20 a ii — vervaldatum
activa]
1.1.2021

18.12.2020

Winsten die voortvloeien uit het
niet langer opnemen van
financiële activa gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs

Publicatieblad van de Europese Unie

GainsArisingFromDerecogniti X duration,
onOfFinancialAssetsMeasure credit
dAtAmortisedCost

NL

ifrs-full

L 429/394

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Winsten (verliezen) uit
kasstroomafdekkingen, vóór
belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing: IAS
delen van het totaalresultaat uit kasstroomafdekkingen, 1 91 b,
vóór belastingen. [Zie: kasstroomafdekking [member]]
informatieverschaffing: IFRS
7 23 c — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHed
gesNetOfTax

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit
kasstroomafdekkingen, na
belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing: IAS
delen van het totaalresultaat uit kasstroomafdekkingen, na 1 91 a,
belastingen. [Zie: kasstroomafdekking [member]]
informatieverschaffing: IFRS
7 24C b i,
informatieverschaffing: IFRS
7 24E a,
informatieverschaffing: IFRS
7 23 c — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueEstimatesOfBiologica
lAssetsForCurrentPeriod

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit de
verandering van de reële waarde
min kosten van verkoop van
biologische activa voor de lopende
periode

De winsten (verliezen) die in de lopende periode voort informatieverschaffing: IAS
vloeien uit de verandering van de reële waarde min kosten 41 40
van verkoop van biologische activa. [Zie: biologische ac
tiva]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueOfDerivatives

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit de
verandering van de reële waarde
van derivaten

De winsten (verliezen) die resulteren uit de verandering gebruikelijke werkwijze: IAS
van de reële waarde van derivaten die zijn opgenomen in 1 85
winst of verlies. [Zie: derivaten [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueOfDerivativesAbstract

Winsten (verliezen) uit de
verandering van de reële waarde
van derivaten [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValu X duration,
eOfForeignCurrencyBasisSpre credit
adsBeforeTax

Winsten (verliezen) uit de
waardeverandering van
valutabasisspreads, vóór
belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing:
delen van het totaalresultaat uit de waardeverandering van IAS 1 91 b
valutabasisspreads, vóór belastingen. [Zie: overige onder
delen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValu X duration,
eOfForeignCurrencyBasisSpre credit
adsNetOfTax

Winsten (verliezen) uit de
waardeverandering van
valutabasisspreads, na belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing:
delen van het totaalresultaat uit de waardeverandering van IAS 1 91 a
valutabasisspreads, na belastingen. [Zie: overige onder
delen van het totaalresultaat]

L 429/395

X duration,
credit
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GainsLossesOnCashFlowHed
gesBeforeTax

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit de
waardeverandering van
termijnelementen van
termijncontracten, vóór
belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing:
delen van het totaalresultaat uit de waardeverandering van IAS 1 91 b
termijnelementen van termijncontracten, vóór belastingen.
[Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValu
eOfForwardElementsOfFor
wardContractsNetOfTax

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit de
waardeverandering van
termijnelementen van
termijncontracten, na belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing:
delen van het totaalresultaat uit de waardeverandering van IAS 1 91 a
termijnelementen van termijncontracten, na belastingen.
[Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValu
eOfTimeValueOfOptionsBefo
reTax

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit de
waardeverandering van de
tijdswaarde van opties, vóór
belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing:
delen van het totaalresultaat uit de waardeverandering van IAS 1 91 b
de tijdswaarde van opties, vóór belastingen. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValu
eOfTimeValueOfOptionsNe
tOfTax

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit de
waardeverandering van de
tijdswaarde van opties, na
belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing:
delen van het totaalresultaat uit de waardeverandering van IAS 1 91 a
de tijdswaarde van opties, na belastingen. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentProperties

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit
vervreemdingen van
vastgoedbeleggingen

De winsten (verliezen) uit vervreemdingen van vastgoed gebruikelijke werkwijze:
beleggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
IAS 1 112 c

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentPropertiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentPropertyCarriedAt
CostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueMo
del

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit
vervreemdingen van
vastgoedbeleggingen gewaardeerd
tegen kostprijs of in
overeenstemming met IFRS 16
binnen het reëlewaardemodel

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestments

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van vervreemdingen van informatieverschaffing:
vervreemdingen van beleggingen
beleggingen
IAS 1 98 d
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GainsLossesOnChangeInValu
eOfForwardElementsOfFor
wardContractsBeforeTax

NL

ifrs-full

L 429/396

Prefix

Winsten (verliezen) uit
vervreemdingen van
vastgoedbeleggingen [abstract]
De winsten (verliezen) uit vervreemdingen van vastgoed informatieverschaffing: IAS
beleggingen gewaardeerd tegen kostprijs of in overeen 40 78 d iii
stemming met IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel.
[Zie: gewaardeerd tegen kostprijs of in overeenstemming
met IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel [member];
vastgoedbeleggingen]
18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentsAbstract

Winsten (verliezen) uit hoofde van
vervreemdingen van beleggingen
[abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
NoncurrentAssets

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
NoncurrentAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfO
therNoncurrentAssets

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van vervreemdingen van informatieverschaffing:
vervreemdingen van andere vaste andere vaste activa. [Zie: andere vaste activa]
IAS 1 98
activa

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
PropertyPlantAndEquipment

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van vervreemdingen van informatieverschaffing:
vervreemdingen van materiële
IAS 1 98 c
materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]
vaste activa

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
PropertyPlantAndEquipmen
tAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationBefore
Tax

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing:
wisselkoersverschillen bij
delen van het totaalresultaat uit hoofde van wisselkoers IAS 1 91 b
omrekening, vóór belastingen
verschillen bij de omrekening van de jaarrekening van
buitenlandse bedrijfsactiviteiten, vóór belastingen. [Zie:
overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe X duration,
rencesOnTranslationNetOfTax credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing:
wisselkoersverschillen bij
delen van het totaalresultaat uit hoofde van wisselkoers IAS 1 91 a
omrekening, na belastingen
verschillen bij de omrekening van de jaarrekening van
buitenlandse bedrijfsactiviteiten, na belastingen. [Zie: ove
rige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationRecogni
sedInProfitOrLoss

Valutawinst (verlies)

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van vervreemdingen van gebruikelijke werkwijze: IAS
vervreemdingen van vaste activa
vaste activa. [Zie: vaste activa]
1 112 c

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Winsten (verliezen) uit hoofde van
vervreemdingen van vaste activa
[abstract]

X duration,
credit

informatieverschaffing: IAS
21 52 a, voorbeeld: IAS 7 A
Kasstroomoverzicht voor een
entiteit die geen financiële
instelling is

L 429/397

Het bedrag aan wisselkoersverschillen opgenomen in
winst of verlies die voortvloeien uit wisselkoerstransacties,
exclusief wisselkoersverschillen op financiële instrumenten
die in overeenstemming met IFRS 9 worden gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]; financiële instrumenten, klasse [mem
ber]]
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Winsten (verliezen) uit hoofde van
vervreemdingen van materiële
vaste activa [abstract]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen
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Documentatielabel
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GainsLossesOnFairValueAd
justmentAttributableToPhysi
calChangesBiologicalAssets

X duration

Winsten (verliezen) uit hoofde van
aanpassingen van de reële waarde
toe te rekenen aan fysieke
wijzigingen, biologische activa

De winsten (verliezen) die voortvloeien uit veranderingen voorbeeld: IAS 41 51,
van de reële waarde min kosten van verkoop van bio voorbeeld: IAS 41 Voorbeeld
logische activa als gevolg van fysieke wijzigingen. [Zie: 1 XYZ Dairy Ltd.
biologische activa]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentAttributableToPrice
ChangesBiologicalAssets

X duration

Winsten (verliezen) uit hoofde van
aanpassingen van de reële waarde
toe te rekenen aan
prijswijzigingen, biologische activa

De winsten (verliezen) die voortvloeien uit veranderingen voorbeeld: IAS 41 51,
van de reële waarde min kosten van verkoop van bio voorbeeld: IAS 41 Voorbeeld
logische activa als gevolg van prijswijzigingen op de 1 XYZ Dairy Ltd.
markt. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentBiologicalAssets

X duration

Winsten (verliezen) uit de
aanpassing van de reële waarde,
biologische activa

De winsten (verliezen) die voortvloeien uit veranderingen informatieverschaffing: IAS
van de reële waarde min kosten van verkoop van bio 41 50 a
logische activa als gevolg van zowel fysieke wijzigingen
als prijswijzigingen op de markt. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentBiologicalAssetsAb
stract

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentInvestmentProperty

X duration

Winsten (verliezen) uit de
aanpassing van de reële waarde,
vastgoedbeleggingen

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtAmortisedCost

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa informatieverschaffing: IFRS
financiële activa gewaardeerd tegen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financi 7 20 a vi
geamortiseerde kostprijs.
ële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa informatieverschaffing: IFRS
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar 7 20 a i
deveranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden.

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa informatieverschaffing: IFRS
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar 7 20 a i — vervaldatum
deveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als 1.1.2021
voor handelsdoeleinden aangehouden. [Zie: financiële ac
tiva gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als
voor handelsdoeleinden aangehouden] Winsten (verliezen)
uit hoofde van financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies

NL

ifrs-full

L 429/398

Prefix

De winsten (verliezen) uit veranderingen van de reële informatieverschaffing: IAS
waarde van vastgoedbeleggingen. [Zie: vastgoedbeleggin 40 76 d
gen]
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aanpassing van de reële waarde,
biologische activa [abstract]
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Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij de eerste
opname of later

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa informatieverschaffing: IFRS
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar 7 20 a i
deveranderingen in winst of verlies, die als dusdanig wa
ren aangewezen bij de eerste opname of later. [Zie: finan
ciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies, aange
wezen bij de eerste opname of later; winsten (verliezen)
uit hoofde van financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossMandatorilyMeasuredAt
FairValue

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, verplicht gewaardeerd
tegen reële waarde

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële activa die informatieverschaffing: IFRS
verplicht zijn gewaardeerd tegen reële waarde met ver 7 20 a i
werking van waardeveranderingen in winst of verlies in
overeenstemming met IFRS 9. [Zie: financiële activa ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies, verplicht gewaardeerd
tegen reële waarde; winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies; fi
nanciële verplichtingen]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensi
veIncomeBeforeTax

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat uit hoofde van financiële
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat, vóór belastingen. [Zie: financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensi
veIncomeNetOfTax

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing:
delen van het totaalresultaat uit hoofde van financiële IAS 1 91 a
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat, na belastingen. [Zie: financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsReclassifiedOutOfAvaila
bleforsaleFinancialAssetsRe
cognisedInOtherComprehen
siveIncome

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële activa geherclassificeerd
uit voor verkoop beschikbare
financiële activa opgenomen in
winst of verlies

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies bij informatieverschaffing: IFRS
financiële activa geherclassificeerd uit de categorie be 7 12A e — vervaldatum
schikbaar voor verkoop. [Zie: voor verkoop beschikbare 1.1.2021
financiële activa; overige onderdelen van het totaalresul
taat]

informatieverschaffing:
IAS 1 91 b,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a viii

L 429/399

X duration,
credit
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Recognition
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ifrs-full
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De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van financiële activa geherclassificeerd uit de cate 7 12A e — vervaldatum
gorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 1.1.2021
waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialIn
strumentsAbstract

Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële instrumenten [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabi
litiesAtAmortisedCost

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs.

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële verplich informatieverschaffing: IFRS
tingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: 7 20 a v
financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabi X duration,
litiesAtFairValueThroughProfi credit
tOrLoss

Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële verplich informatieverschaffing: IFRS
tingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 7 20 a i
van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: finan
ciële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabi X duration,
litiesAtFairValueThroughProfi credit
tOrLossClassifiedAsHeldFor
Trading

Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden.

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële verplich informatieverschaffing: IFRS
tingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 7 20 a i
van waardeveranderingen in winst of verlies, geclassifi
ceerd als voor handelsdoeleinden aangehouden. [Zie: fi
nanciële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver
lies; winsten (verliezen) uit hoofde van financiële verplich
tingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabi X duration,
litiesAtFairValueThroughProfi credit
tOrLossDesignatedAsUponIni
tialRecognition

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

De winsten (verliezen) uit hoofde van financiële verplich informatieverschaffing: IFRS
tingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 7 20 a i
van waardeveranderingen in winst of verlies, die als dus
danig waren aangewezen bij de eerste opname of later.
[Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, aangewezen bij de eerste opname of later; win
sten (verliezen) uit hoofde van financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedItemAt X duration,
credit
tributableToHedgedRisk

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van afgedekte posten in informatieverschaffing: IFRS
afgedekte posten toe te rekenen
reëlewaardeafdekkingen die toe te rekenen zijn aan het 7 24 a ii — vervaldatum
aan afgedekt risico,
afgedekte risico. [Zie: reëlewaardeafdekkingen [member]] 1.1.2021
reëlewaardeafdekkingen

18.12.2020

Winsten (verliezen) uit hoofde van
financiële activa geherclassificeerd
uit financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies opgenomen in winst of
verlies
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setsReclassifiedOutOfFinancia credit
lAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossRecogni
sedInProfitOrLoss
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GainsLossesOnHedgesOfNe
X duration,
tInvestmentsInForeignOperati credit
onsBeforeTax

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder
afdekkingen van nettodelen van het totaalresultaat uit hoofde van afdekkingen
investeringen in buitenlandse
van netto-investeringen in buitenlandse bedrijfsactiviteiten,
bedrijfsactiviteiten, vóór
vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaal
belastingen
resultaat]

informatieverschaffing: IAS
39 102 a,
informatieverschaffing: IAS
1 91 b,
informatieverschaffing: IFRS
9 6.5.13 a

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNe
X duration,
tInvestmentsInForeignOperati credit
onsNetOfTax

Winsten (verliezen) uit hoofde van
afdekkingen van nettoinvesteringen in buitenlandse
bedrijfsactiviteiten, na belastingen

informatieverschaffing:
39 102 a,
informatieverschaffing:
1 91 a,
informatieverschaffing:
9 6.5.13 a,
informatieverschaffing:
7 24C b i,
informatieverschaffing:
7 24E a

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat uit hoofde van afdekkingen
van netto-investeringen in buitenlandse bedrijfsactiviteiten,
na belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalre
sultaat]

IAS
IAS
IFRS
IFRS

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van afdekkingsinstru informatieverschaffing: IFRS
afdekkingsinstrumenten,
menten in reëlewaardeafdekkingen. [Zie: reëlewaarde 7 24 a i — vervaldatum
reëlewaardeafdekkingen
afdekkingen [member]]
1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnHeldtomaturi
tyInvestments

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van tot einde looptijd informatieverschaffing: IFRS
tot einde looptijd aangehouden
aangehouden beleggingen. [Zie: tot einde looptijd aange 7 20 a iii — vervaldatum
beleggingen
houden beleggingen]
1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
sOfCashFlowHedgesRecogni
sedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van het niet-effectieve informatieverschaffing: IFRS
de ineffectiviteit van
deel van kasstroomafdekkingen opgenomen in winst of 7 24 b — vervaldatum
kasstroomafdekkingen opgenomen verlies. [Zie: kasstroomafdekking [member]]
1.1.2021
in winst of verlies

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
sOfHedgesOfNetInvestments
InForeignOperations

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van
de ineffectiviteit van afdekkingen
van netto-investeringen in
buitenlandse bedrijfsactiviteiten
opgenomen in winst of verlies

De winsten (verliezen) uit hoofde van het niet-effectieve informatieverschaffing: IFRS
deel van afdekkingen van netto-investeringen in buiten 7 24 c — vervaldatum
landse bedrijfsactiviteiten opgenomen in winst of verlies. 1.1.2021
[Zie: afdekkingen van netto-investeringen in buitenlandse
bedrijfsactiviteiten [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnInitialRecogni X duration,
tionOfBiologicalAssetsForCur credit
rentPeriod

Winsten (verliezen) bij de eerste
opname van biologische activa en
agrarische producten voor de
lopende periode

De samengevoegde winsten (verliezen) die tijdens de lo informatieverschaffing: IAS
pende periode voortvloeien uit de eerste opname van bio 41 40
logische activa en agrarische producten. [Zie: biologische
activa]

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSett
lements

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van gerechtelijke schik informatieverschaffing:
gerechtelijke schikkingen
kingen
IAS 1 98 f

L 429/401

GainsLossesOnHedgingInstru
ment
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Winsten (verliezen) uit hoofde van
gerechtelijke schikkingen [abstract]

GainsLossesOnLoansAndRe
ceivables

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) uit hoofde van leningen en vorde informatieverschaffing: IFRS
leningen en vorderingen
ringen. [Zie: leningen en vorderingen]
7 20 a iv — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnNetMonetary
Position

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van De winsten (verliezen) die het verschil vertegenwoordigen informatieverschaffing: IAS
netto monetaire positie
dat resulteert uit de aanpassing van niet-monetaire activa, 29 9
eigen vermogen en posten in het overzicht van het to
taalresultaat en de aanpassing van aan een index gekop
pelde activa en verplichtingen bij verslaggeving in eco
nomieën met hyperinflatie.

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovemen X duration,
tInRegulatoryDeferralAc
credit
countBalancesRelatedToItems
ThatWillBeReclassifiedToPro
fitOrLossBeforeTax

Winsten (verliezen) uit hoofde van
nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies, vóór belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing: IFRS
delen van het totaalresultaat uit hoofde van de nettomu 14 22 b
tatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregu
lering die verband houdt met posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst of verlies, vóór belastingen.
[Zie: uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovemen X duration,
tInRegulatoryDeferralAc
credit
countBalancesRelatedToItems
ThatWillBeReclassifiedToPro
fitOrLossNetOfTax

Winsten (verliezen) uit hoofde van
de nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies, na belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing: IFRS
delen van het totaalresultaat uit hoofde van de nettomu 14 22 b
tatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregu
lering die verband houdt met posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst of verlies, na belastingen.
[Zie: uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesOnRemeasuring
AvailableforsaleFinancialAs
setsBeforeTax

Winsten (verliezen) uit hoofde van
de herwaardering van voor
verkoop beschikbare financiële
activa, vóór belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat uit hoofde van de herwaar
dering van voor verkoop beschikbare financiële activa,
vóór belastingen. [Zie: voor verkoop beschikbare financi
ële activa]

X duration,
credit

informatieverschaffing: IAS
1 91 b — vervaldatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a ii — vervaldatum
1.1.2021

18.12.2020

ifrs-full
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GainsLossesOnLitigationSett
lementsAbstract

NL

ifrs-full
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informatieverschaffing: IAS
1 91 a — vervaldatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a ii — vervaldatum
1.1.2021

X duration,
credit

Winsten (verliezen) uit hoofde van
de herwaardering van voor
verkoop beschikbare financiële
activa, na belastingen

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder
delen van het totaalresultaat uit hoofde van de herwaar
dering van voor verkoop beschikbare financiële activa, na
belastingen. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële ac
tiva]

ifrs-full

GainsLossesOnSubsequentInc X duration,
reaseInFairValueLessCostsTo credit
SellNotInExcessOfRecognised
CumulativeImpairmentLoss

Winsten (verliezen) uit hoofde van
de latere verhoging van de reële
waarde min verkoopkosten, die
niet meer bedragen dan het
opgenomen cumulatief
bijzonderewaarde
verminderingsverlies of de
afschrijving tot de reële waarde
min verkoopkosten

De winsten uit hoofde van de latere verhoging van de informatieverschaffing: IFRS
reële waarde min verkoopkosten (niet meer dan het cu 5 41 c
mulatief bijzonderewaardeverminderingsverlies) en de ver
liezen 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 ver
koop.

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferences
FairValueMeasurementAssets

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, exclusief
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, activa

De winsten (verliezen) exclusief wisselkoersverschillen, op gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat 13 93 e ii
uit hoofde van de waardering tegen reële waarde van
activa. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferences
FairValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, exclusief
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De winsten (verliezen) exclusief wisselkoersverschillen, op gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat 13 93 e ii
uit hoofde van de waardering tegen reële waarde van
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]; overige onderdelen
van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferences
FairValueMeasurementLiabili
ties

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, exclusief
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, verplichtingen

De winsten (verliezen) exclusief wisselkoersverschillen, op gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat 13 93 e ii
uit hoofde van de waardering tegen reële waarde van
verplichtingen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveIncome
FairValueMeasurementAssets

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, met inbegrip van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, activa

De winsten (verliezen) met inbegrip van wisselkoersver informatieverschaffing: IFRS
schillen, opgenomen in de overige onderdelen van het 13 93 e ii
totaalresultaat uit hoofde van de waardering tegen reële
waarde van activa. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]
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GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementEntitysOwnEquityIn
struments

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementEntitysOwnEquityIn
strumentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementLiabilitiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnExchan
geDifferencesFairValueMeasure
mentAssets

X duration

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnExchan
geDifferencesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Documentatielabel

Referenties

Winsten (verliezen) opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, waardering tegen reële
waarde, activa [abstract]

NL

ifrs-full

Label

L 429/404

Prefix

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, met inbegrip van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit

De winsten (verliezen) met inbegrip van wisselkoersverschillen,
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat uit
hoofde van de waardering tegen reële waarde van verplichtingen.
[Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; overige onder
delen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing:
IFRS 13 93 e ii

Winsten (verliezen) opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, uit hoofde van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, activa

De winsten (verliezen) uit hoofde wisselkoersverschillen, opge
nomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat uit
hoofde van de waardering tegen reële waarde van activa. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; overige onderdelen
van het totaalresultaat]

gebruikelijke werkwijze:
IFRS 13 93 e ii

Winsten (verliezen) opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, uit hoofde van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van de
entiteit

De winsten (verliezen) uit hoofde van wisselkoersverschillen, op
genomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat uit
hoofde van de waardering tegen reële waarde van eigenver
mogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: gewaardeerd tegen re
ële waarde [member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

gebruikelijke werkwijze:
IFRS 13 93 e ii

Winsten (verliezen) opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, waardering tegen reële
waarde, eigenvermogensinstrumenten
van de entiteit [abstract]
X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, met inbegrip van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, verplichtingen
Winsten (verliezen) opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, waardering tegen reële
waarde, verplichtingen [abstract]

18.12.2020

informatieverschaffing:
IFRS 13 93 e ii
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De winsten (verliezen) met inbegrip van wisselkoersverschillen,
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat uit
hoofde van de waardering tegen reële waarde van eigenver
mogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: gewaardeerd tegen re
ële waarde [member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]
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attributen

Label
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Referenties

Winsten (verliezen) opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, uit hoofde van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, verplichtingen

De winsten (verliezen) uit hoofde van wisselkoersverschil gebruikelijke werkwijze: IFRS
len, opgenomen in de overige onderdelen van het totaal 13 93 e ii
resultaat uit hoofde van de waardering tegen reële waarde
van verplichtingen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

X duration,
GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveIncome
credit
OnFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossDe
signatedUponInitialRecogniti
onOrSubsequently

Winsten (verliezen) opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat uit hoofde van
financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij de eerste
opname of later

De winsten (verliezen) opgenomen in de overige onder informatieverschaffing: IFRS
delen van het totaalresultaat uit hoofde van financiële 7 20 a i
verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies die
als dusdanig waren aangewezen bij de eerste opname of
later. [Zie: winsten (verliezen) uit hoofde van financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies, aan
gewezen bij de eerste opname of later]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLosses
ForAssetsHeldAtEndOfPeriod
FairValueMeasurement

X duration,
credit

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies die zijn toe te
rekenen aan de verandering van
niet-gerealiseerde winsten of
verliezen voor activa aangehouden
aan het einde van de periode,
waardering tegen reële waarde

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies informatieverschaffing: IFRS
voor tegen reële waarde gewaardeerde activa, die zijn 13 93 f
toe te rekenen aan de verandering van niet-gerealiseerde
winsten of verliezen met betrekking tot deze activa, aan
gehouden aan het einde van de verslagperiode. [Zie: ge
waardeerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro X duration,
fitOrLossAttributableToChan credit
geInUnrealisedGainsOrLosses
ForEntitysOwnEquityInstru
mentsHeldAtEndOfPeriodFair
ValueMeasurement

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies die zijn toe te
rekenen aan de verandering van
niet-gerealiseerde winsten of
verliezen voor
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit aangehouden aan het
einde van de periode, waardering
tegen reële waarde

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies informatieverschaffing: IFRS
voor tegen reële waarde gewaardeerde eigenvermogens 13 93 f
instrumenten 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 verslagperiode. [Zie: gewaardeerd tegen
reële waarde [member]; eigenvermogensinstrumenten van
een entiteit [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLosses
ForLiabilitiesHeldAtEndOfPe
riodFairValueMeasurement

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies die zijn toe te
rekenen aan de verandering van
niet-gerealiseerde winsten of
verliezen voor verplichtingen
aangehouden aan het einde van de
periode, waardering tegen reële
waarde

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies informatieverschaffing: IFRS
voor tegen reële waarde gewaardeerde verplichtingen die 13 93 f
zijn toe te rekenen aan de verandering van niet-gerea
liseerde winsten of verliezen met betrekking tot deze ver
plichtingen, aangehouden aan het einde van de verslagpe
riode. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

X duration,
credit
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ifrs-full
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X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, exclusief
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, activa

De winsten (verliezen) exclusief wisselkoersverschillen, op gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen in winst of verlies uit hoofde van de waardering 13 93 e i
tegen reële waarde van activa. [Zie: gewaardeerd tegen
reële waarde [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossExcludingExchange
DifferencesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, exclusief
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De winsten (verliezen) exclusief wisselkoersverschillen, op gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen in winst of verlies uit hoofde van de waardering 13 93 e i
tegen reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem
ber]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossExcludingExchange
DifferencesFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, exclusief
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, verplichtingen

De winsten (verliezen) exclusief wisselkoersverschillen, op gebruikelijke werkwijze: IFRS
genomen in winst of verlies uit hoofde van de waardering 13 93 e i
tegen reële waarde van verplichtingen. [Zie: gewaardeerd
tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentAssets

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, met inbegrip van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, activa

De winsten (verliezen) met inbegrip van wisselkoersver informatieverschaffing: IFRS
schillen, opgenomen in winst of verlies uit hoofde van de 13 93 e i
waardering tegen reële waarde van activa. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments
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GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossExcludingExchange
DifferencesFairValueMeasure
mentAssets

NL

ifrs-full

L 429/406

Prefix

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, waardering tegen
reële waarde, activa [abstract]

X duration

De winsten (verliezen) met inbegrip van wisselkoersver informatieverschaffing: IFRS
schillen, opgenomen in winst of verlies uit hoofde van de 13 93 e i
waardering tegen reële waarde van eigenvermogensinstru
menten van de entiteit. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]]

18.12.2020

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, met inbegrip van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
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Elementnaam/rol URI
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GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, waardering tegen
reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit [abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossOnBuyingReinsuran
ce

X duration,
credit

Winsten (verliezen) opgenomen in De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing: IFRS
winst of verlies op afgesloten
hoofde van de afsluiting van herverzekeringscontracten 4 37 b i — vervaldatum
herverzekeringscontracten
door de entiteit.
1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossOnExchangeDiffe
rencesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, uit hoofde van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, activa

De winsten (verliezen) uit hoofde van wisselkoersverschil gebruikelijke werkwijze: IFRS
len, opgenomen in winst of verlies uit hoofde van de 13 93 e i
waardering tegen reële waarde van activa. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossOnExchangeDiffe
rencesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, uit hoofde van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De winsten (verliezen) uit hoofde wisselkoersverschillen, gebruikelijke werkwijze: IFRS
opgenomen in winst of verlies uit hoofde van de waarde 13 93 e i
ring tegen reële waarde van eigenvermogensinstrumenten
van de entiteit. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossOnExchangeDiffe
rencesFairValueMeasurement
Liabilities

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, uit hoofde van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, verplichtingen

De winsten (verliezen) uit hoofde van wisselkoersverschil gebruikelijke werkwijze: IFRS
len, opgenomen in winst of verlies uit hoofde van de 13 93 e i
waardering tegen reële waarde van verplichtingen. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

X duration

Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, met inbegrip van
wisselkoersverschillen, waardering
tegen reële waarde, verplichtingen

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

De winsten (verliezen) met inbegrip van wisselkoersver informatieverschaffing: IFRS
schillen, opgenomen in winst of verlies uit hoofde van de 13 93 e i
waardering tegen reële waarde van verplichtingen. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]]
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Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies, waardering tegen
reële waarde, verplichtingen
[abstract]
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Winsten (verliezen) opgenomen in
winst of verlies uit hoofde van
financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij de eerste
opname of later

De winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 7 20 a i
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst of verlies die als dusdanig waren aangewezen
bij de eerste opname of later. [Zie: winsten (verliezen)
uit hoofde van financiële verplichtingen gewaardeerd te
gen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies, aangewezen bij de eerste opname
of later]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedWhen
ControlInSubsidiaryIsLost

X duration,
credit

Winsten (verliezen) opgenomen
wanneer zeggenschap over een
dochteronderneming is verloren

De winsten (verliezen) opgenomen in verband met het informatieverschaffing: IFRS
verlies van zeggenschap over een onderneming, die zijn 12 19
toe te rekenen aan het voormalige zeggenschapsbelang.

ifrs-full

GainsOnChangeInFairValue
OfDerivatives

X duration,
credit

Winsten uit de verandering van de De winsten die resulteren uit de verandering van de reële gebruikelijke werkwijze: IAS
reële waarde van derivaten
waarde van derivaten die zijn opgenomen in winst of 1 85
verlies. [Zie: derivaten [member]]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvest
mentProperties

X duration,
credit

Winsten uit hoofde van
vervreemdingen van
vastgoedbeleggingen

De winst uit hoofde van vervreemdingen van vastgoedbe gebruikelijke werkwijze: IAS
leggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
1 112 c

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvest
ments

X duration,
credit

Winsten uit hoofde van
vervreemdingen van beleggingen

De winst uit hoofde van de vervreemding van beleggin informatieverschaffing:
gen.
IAS 1 98 d

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X duration,
credit

Winsten uit hoofde van
vervreemdingen van vaste activa

De winst uit hoofde van vervreemdingen van vaste activa. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: vaste activa]
1 112 c

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfProper
tyPlantAndEquipment

X duration,
credit

Winsten uit hoofde van
vervreemdingen van materiële
vaste activa

De winst uit hoofde van de vervreemding van materiële informatieverschaffing:
IAS 1 98 c
vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

GainsOnLitigationSettlements

X duration,
credit

Winsten uit hoofde van
gerechtelijke schikkingen

De winst uit hoofde van gerechtelijke schikkingen.

ifrs-full

GamingLicencesMember

member

Kansspellicenties [member]

Dit lid geeft licenties met betrekking tot kansspelen aan. gebruikelijke werkwijze:
IAS 38 119
[Zie: licenties [member]]

ifrs-full

GasDistributionMember

member

Gasdistributie [member]

Dit lid geeft een activiteit van een entiteit aan die verband voorbeeld: IFRS 14 IE2,
houdt met gasdistributie.
voorbeeld: IFRS 14 33
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GainsLossesRecognisedInPro X duration,
fitOrLossOnFinancialLiabilitie credit
sAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitialRe
cognitionOrSubsequently

NL

ifrs-full

L 429/408

Prefix

informatieverschaffing:
IAS 1 98 f
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Elementnaam/rol URI
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attributen
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Documentatielabel

Referenties

X duration,
debit

Algemene en beheerskosten

Het bedrag aan kosten die verband houden met algemene gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
en beheersactiviteiten van de entiteit.

ifrs-full

GeographicalAreasAxis

axis

Geografische gebieden [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IAS 19 138 a,
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten voorbeeld: IFRS 15 B89 b,
die de tabel vervolledigen.
voorbeeld: IFRS 17 96 b —
ingangsdatum 1.1.2021,
informatieverschaffing:
IFRS 8 33

ifrs-full

GeographicalAreasMember

member

Geografische gebieden [member]

Dit lid geeft alle geografische gebieden aan. Dit vertegen voorbeeld: IAS 19 138 a,
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Geogra voorbeeld: IFRS 15 B89 b,
fische gebieden” indien er geen ander lid wordt gebruikt. voorbeeld: IFRS 17 96 b —
ingangsdatum 1.1.2021,
informatieverschaffing:
IFRS 8 33

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferre
dAtPointInTimeMember

member

Op een tijdstip overgedragen
goederen of diensten [member]

Dit lid geeft op een tijdstip aan klanten overgedragen voorbeeld: IFRS 15 B89 f
goederen of diensten aan. [Zie: op een tijdstip vervulde
prestatieverplichtingen [member]]

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferred
OverTimeMember

member

Over een periode overgedragen
goederen of diensten [member]

Dit lid geeft over een periode aan klanten overgedragen voorbeeld: IFRS 15 B89 f
goederen of diensten aan. [Zie: over een periode vervulde
prestatieverplichtingen [member]]

ifrs-full

GoodsSoldDirectlyToConsu
mersMember

member

Direct aan klanten verkochte
goederen [member]

Dit lid geeft direct aan klanten verkochte goederen aan. voorbeeld: IFRS 15 B89 g

ifrs-full

GoodsSoldThroughInterme
diariesMember

member

Via tussenpersonen verkochte
goederen [member]

Dit lid geeft via tussenpersonen verkochte goederen aan. voorbeeld: IFRS 15 B89 g

ifrs-full

Goodwill

X instant,
debit

Goodwill

Het bedrag aan activa die de toekomstige economische
voordelen vertegenwoordigen die voortvloeien uit andere
in een bedrijfscombinatie verworven activa die niet indi
vidueel kunnen worden geïdentificeerd en afzonderlijk
kunnen worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties
[member]]

IAS
IAS
IAS
IFRS

L 429/409

informatieverschaffing:
1 54 c,
informatieverschaffing:
36 134 a,
informatieverschaffing:
36 135 a,
informatieverschaffing:
3 B67 d
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GeneralAndAdministrativeEx
pense
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ifrs-full
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Elementtype en
attributen
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Referenties

GoodwillDerecognisedWit
houtHavingPreviouslyBeenIn
cludedInDisposalGroupClassi
fiedAsHeldForSale

X duration,
credit

Goodwill niet langer opgenomen
zonder voorheen te zijn
opgenomen in een groep activa
die wordt afgestoten en die als
aangehouden voor verkoop is
geclassificeerd

Het bedrag aan niet langer opgenomen goodwill zonder informatieverschaffing: IFRS
voorheen te zijn opgenomen in een groep activa die 3 B67 d iv
wordt afgestoten en die als aangehouden voor verkoop
is geclassificeerd. [Zie: goodwill; groepen activa die wor
den afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop [member]]

ifrs-full

GoodwillExpectedDeductible
ForTaxPurposes

X instant,
debit

Goodwill die naar verwachting
fiscaal aftrekbaar zal zijn

Het bedrag aan goodwill in een bedrijfscombinatie dat informatieverschaffing: IFRS
naar verwachting fiscaal aftrekbaar zal zijn. [Zie: goodwill; 3 B64 k
bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

GoodwillMember

member

Goodwill [member]

Dit lid geeft goodwill aan. [Zie: goodwill]

ifrs-full

GoodwillRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
debit

Goodwill opgenomen op de
overnamedatum

Het op de overnamedatum van de bedrijfscombinatie op voorbeeld: IFRS 3 B64,
genomen bedrag voor goodwill. [Zie: goodwill; bedrijfs voorbeeld: IFRS 3 IE72
combinaties [member]]

ifrs-full

GovernmentCustomersMem
ber

member

Overheidsklanten [member]

Dit lid geeft overheidsklanten aan. [Zie: overheid [mem voorbeeld: IFRS 15 B89 c
ber]]

ifrs-full

GovernmentDebtInstruments
Held

X instant,
debit

Aangehouden
overheidsschuldbewijzen

Het bedrag aan schuldbewijzen die zijn aangehouden door gebruikelijke werkwijze: IAS
de entiteit en zijn uitgegeven door een overheid. [Zie: 1 112 c
aangehouden schuldbewijzen; overheid [member]]

ifrs-full

GovernmentGrants

X instant,
credit

Overheidssubsidies

Het bedrag aan steun door een overheid in de vorm van gebruikelijke werkwijze: IAS
de overdracht van middelen aan een entiteit indien in het 1 55
verleden werd voldaan aan of in de toekomst zal worden
voldaan aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot de
operationele bedrijfsactiviteiten van de entiteit, opge
nomen als uitgestelde baten. Zij omvatten geen vormen
van overheidssteun die niet redelijkerwijs kunnen worden
gewaardeerd, en omvatten evenmin transacties met een
overheid die niet kunnen worden onderscheiden van de
normale handelstransacties van de entiteit. [Zie: overheid
[member]]

ifrs-full

GovernmentMember

member

Overheid [member]

Dit lid geeft lokale, nationale of internationale overheden, informatieverschaffing: IFRS
8 34
overheidsinstellingen en gelijkaardige instanties aan.

NL

ifrs-full
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voorbeeld: IAS 36 127
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GrossAmountArisingFromIn
suranceContractsMember

member

Brutobedrag dat voortvloeit uit
verzekeringscontracten [member]

Dit lid geeft het brutobedrag aan dat voortvloeit uit ver gebruikelijke werkwijze: IFRS
zekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten 4 Informatieverschaffing —
[member]]
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

GrossCarryingAmountMem
ber

member

Brutoboekwaarde [member]

Dit lid geeft het bedrag aan waartegen een actief is opge
nomen vóór aftrek van eventuele geaccumuleerde afschrij
ving en geaccumuleerde bijzonderewaardeverminderings
verliezen daarop. [Zie: afschrijvingskosten; bijzondere
waardeverminderingsverlies]

ifrs-full

GrossContractualAmountsRe
ceivableForAcquiredReceiva
bles

X instant,
debit

Bruto contractuele vorderingen
voor overgenomen vorderingen

De bruto contractuele vorderingen voor overgenomen informatieverschaffing: IFRS
vorderingen in bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombina 3 B64 h ii
ties [member]]

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSetOffA
gainstFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangements
OrSimilarAgreements

X instant,
debit

Bruto financiële activa gesaldeerd
met financiële verplichtingen
onderhevig aan saldering,
afdwingbare “master netting”overeenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten

Het bedrag aan financiële activa gesaldeerd met financiële informatieverschaffing: IFRS
verplichtingen wanneer een entiteit: a) een in rechte af 7 13C b
dwingbaar 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 afgewik
keld. [Zie: financiële activa; financiële verplichtingen]

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

X instant,
debit

Bruto financiële activa onderhevig
aan saldering, afdwingbare “master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkomsten

Het brutobedrag van opgenomen financiële activa die on informatieverschaffing: IFRS
derhevig zijn aan saldering of aan een afdwingbare “mas 7 13C a
ter netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst.
[Zie: financiële activa]

NL

ifrs-full
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16 73 d,
informatieverschaffing: IAS
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1.1.2021
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Bruto financiële verplichtingen
gesaldeerd met financiële activa
onderhevig aan saldering,
afdwingbare “master netting”overeenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten

Het bedrag aan financiële verplichtingen gesaldeerd met informatieverschaffing: IFRS
financiële activa wanneer een entiteit: a) een in rechte 7 13C b
afdwingbaar 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 afgewik
keld. [Zie: financiële activa; financiële verplichtingen]

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangements
OrSimilarAgreements

X instant,
credit

Bruto financiële verplichtingen
onderhevig aan saldering,
afdwingbare “master netting”overeenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten

Het brutobedrag van opgenomen financiële verplichtingen informatieverschaffing: IFRS
die onderhevig zijn aan saldering of aan een afdwingbare 7 13C a
“master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeen
komst. [Zie: financiële verplichtingen]

ifrs-full

GrossLeaseLiabilities

X instant,
credit

Brutoleaseverplichtingen

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstro informatieverschaffing: IFRS
men met betrekking tot leaseverplichtingen vóór aftrek 16 58, voorbeeld: IFRS 7
van financieringskosten. [Zie: leaseverplichtingen]
B11D a

ifrs-full

GrossLoanCommitments

X instant,
credit

Brutoleningtoezeggingen

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstro voorbeeld: IFRS 7 B11D e
men voor brutotoezeggingen om een lening te verkrijgen.

ifrs-full

GrossProfit

X duration,
credit

Brutowinst

Het bedrag aan opbrengsten min kostprijs van de omzet. voorbeeld: IAS 1 103
[Zie: kostprijs van de omzet; opbrengsten]

ifrs-full

GSMLicencesMember

member

Gsm-licenties [member]

Dit lid geeft licenties op het gebied van het Global System gebruikelijke werkwijze: IAS
for Mobile Communications aan. [Zie: licenties en fran 38 119
chises]

ifrs-full

GuaranteesMember

member

Garanties [member]

Dit lid geeft formele beloften aan die vaak schriftelijk zijn voorbeeld: IFRS 7 B33
en waarbij een partij de verantwoordelijkheid opneemt
voor schulden of verantwoordelijkheden van een andere
partij of waarbij de partij belooft dat aan bepaalde voor
waarden zal worden voldaan.

ifrs-full

HedgedItemAssets

X instant,
debit

Afgedekte post, activa

Het bedrag van een afgedekte post, opgenomen als een informatieverschaffing: IFRS
7 24B a i
actief. [Zie: afgedekte posten [member]]

18.12.2020

X instant,
credit
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X instant,
credit

Afgedekte post, verplichtingen

Het bedrag van een afgedekte post, opgenomen als een informatieverschaffing: IFRS
verplichting. [Zie: afgedekte posten [member]]
7 24B a i

ifrs-full

HedgedItemsAxis

axis

Afgedekte posten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 24B
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

HedgedItemsMember

member

Afgedekte posten [member]

Dit lid geeft afgedekte posten aan. Een afgedekte post kan informatieverschaffing: IFRS
een opgenomen actief of verplichting, een niet-opge 7 24B
nomen vaststaande toezegging, een verwachte toekom
stige transactie of een netto-investering in een buiten
landse 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 posi
ties 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
standaardwaarde voor de as “Afgedekte posten” indien er
geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

HedgeFundInvestmentsMem
ber

member

Beleggingen in hedgefondsen
[member]

Dit lid geeft beleggingen in hedgefondsen aan.

voorbeeld: IFRS 13 IE60,
voorbeeld: IFRS 13 94

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentInFo
reignOperationsMember

member

Afdekkingen van nettoinvesteringen in buitenlandse
bedrijfsactiviteiten [member]

Dit lid geeft afdekkingen aan van monetaire posten van de
entiteit in de vorm van een vordering op of een schuld
aan een buitenlandse bedrijfsactiviteit, waarvan de afwik
keling niet in de nabije toekomst is gepland en die in de
nabije toekomst waarschijnlijk niet zal worden afgewik
keld. Een buitenlandse bedrijfsactiviteit is een entiteit die
een dochteronderneming, geassocieerde deelneming, joint
venture of filiaal van de verslaggevende entiteit is en waar
van 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 verslagge
vende entiteit.

informatieverschaffing:
39 86 c,
informatieverschaffing:
7 24A,
informatieverschaffing:
7 24B,
informatieverschaffing:
7 24C

HedgesOfNetInvestmentsInFo
reignOperationsAbstract

Afdekkingen van nettoinvesteringen in buitenlandse
bedrijfsactiviteiten [abstract]

IAS
IFRS
IFRS
IFRS

L 429/413

ifrs-full
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HedgingGainsLossesForHed
geOfGroupOfItemsWithOff
settingRiskPositions

X duration,
credit

Afdekkingswinsten (-verliezen)
voor de afdekking van groepen
van posten met compenserende
risicoposities

De afdekkingswinsten (-verliezen) voor de afdekking van informatieverschaffing: IFRS
groepen van posten met compenserende risicoposities.
9 6.6.4,
informatieverschaffing: IFRS
7 24C b vi

ifrs-full

HedgingInstrumentAssets

X instant,
debit

Afdekkingsinstrument, activa

Het bedrag van een afdekkingsinstrument, opgenomen als informatieverschaffing: IFRS
7 24A a
een actief. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]

ifrs-full

HedgingInstrumentLiabilities

X instant,
credit

Afdekkingsinstrument,
verplichtingen

Het bedrag van een afdekkingsinstrument, opgenomen als informatieverschaffing: IFRS
een verplichting. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]] 7 24A a

ifrs-full

HedgingInstrumentsAxis

axis

Afdekkingsinstrumenten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 23A,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IFRS
7 24A

ifrs-full

HedgingInstrumentsMember

member

Afdekkingsinstrumenten [member] Dit lid geeft afdekkingsinstrumenten aan. Een afdekkings
instrument kan een aangewezen: a) derivaat zijn gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies, met uitzondering van som
mige 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 ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies, ten
zij het een financiële verplichting betreft die als gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen 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 verbon
den kredietrisico is toe te rekenen, overeenkomstig alinea
5.7.7 van IFRS 9 in de overige onderdelen van het totaal
resultaat wordt gepresenteerd. Bij afdekking van een valu
tarisico mag de valutarisicocomponent van een niet-afge
leid financieel actief of een niet-afgeleide financiële ver
plichting als afdekkingsinstrument worden aangewezen,
op voorwaarde dat het geen belegging in een eigenver
mogensinstrument betreft ten aanzien waarvan een enti
teit er overeenkomstig alinea 5.7.5 van IFRS 9 voor heeft
gekozen veranderingen in reële waarde in de overige on
derdelen van het totaalresultaat te presenteren. Dit lid
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Afdekkingsinstrumenten” indien er geen ander lid wordt
gebruikt.
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ifrs-full
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Tot einde looptijd aangehouden
beleggingen

Het bedrag aan niet-afgeleide financiële activa met vaste of informatieverschaffing: IFRS
te verwachten betalingen en vaste vervaldag, die de entiteit 7 8 b — vervaldatum
voornemens en bij machte is om tot het einde van de 1.1.2021
looptijd aan te houden en die geen activa zijn: a) die de
entiteit bij eerste opname aanwijst als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies; b) die de entiteit aanwijst als beschikbaar
voor verkoop; en c) die voldoen aan de definitie van
leningen en vorderingen. Een entiteit mag financiële activa
niet classificeren als tot het einde van de looptijd aange
houden, indien de entiteit tijdens het lopende boekjaar of
tijdens de twee voorgaande boekjaren meer dan een onbe
duidend deel van tot het einde van de looptijd aangehou
den 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 herclas
sificaties zijn: i) waarvan 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 be
tekenis zouden hebben op de reële waarde van het finan
ciële actief; ii) die plaatsvinden nadat de entiteit door
middel van periodieke betalingen of vooruitbetalingen na
genoeg de gehele oorspronkelijke hoofdsom van het fi
nancieel 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 redelijkerwijs niet kon worden voorzien door de
entiteit. [Zie: afgeleide financiële activa; tot einde looptijd
aangehouden beleggingen; vooruitbetalingen]

ifrs-full

HeldtomaturityInvestments
CategoryMember

member

Tot einde looptijd aangehouden
beleggingen, categorie [member]

Dit lid geeft de categorie van tot einde looptijd aange informatieverschaffing: IFRS
houden beleggingen van financiële activa aan. [Zie: tot 7 8 b — vervaldatum
einde looptijd aangehouden beleggingen]
1.1.2021

ifrs-full

HistoricalVolatilityForShares
MeasurementInputMember

member

Historische volatiliteit voor
aandelen, waarderingsinput
[member]

Dit lid geeft de historische volatiliteit voor aandelen aan voorbeeld: IFRS 13 B36 b
die wordt gehanteerd als waarderingsinput.

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/esef_role-000000

role

[000000] Tags die moeten
worden toegepast indien
bijbehorende informatie aanwezig
is in een verslag

L 429/415
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[110000] Algemene informatie
over de jaarrekening

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role210000

role

[210000] Overzicht van de
financiële positie, vlottend/vast of
kortlopend/langlopend

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role220000

role

[220000] Overzicht van de
financiële positie, volgorde van
liquiditeit

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role310000

role

[310000] Overzicht van het
totaalresultaat, winst of verlies,
naar functie van de kosten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role320000

role

[320000] Overzicht van het
totaalresultaat, winst of verlies,
naar aard van de kosten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role410000

role

[410000] Overzicht van het
totaalresultaat, componenten van
de overige onderdelen van het
totaalresultaat gepresenteerd na
belastingen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role420000

role

[420000] Overzicht van het
totaalresultaat, componenten van
de overige onderdelen van het
totaalresultaat gepresenteerd vóór
belastingen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role610000

role

[610000] Mutatieoverzicht van
het eigen vermogen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800100

role

[800100] Subclassificaties van
activa, verplichtingen en
eigenvermogensinstrumenten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800200

role

[800200] Analyse van baten en
lasten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800400

role

[800400] Mutatieoverzicht van
het eigen vermogen, aanvullende
informatieverschaffing
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[800500] Lijst van toelichtingen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800600

role

[800600] Lijst van grondslagen
voor financiële verslaggeving

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role810000

role

[810000] Toelichting —
Bedrijfsinformatie en verklaring
van overeenstemming met de IFRS

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role861000

role

[861000] Toelichting — Analyse
van de overige onderdelen van het
totaalresultaat per post

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role861200

role

[861200] Toelichting —
Aandelenkapitaal, reserves en
ander aandelenbelang

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role880000

role

[880000] Toelichting —
Aanvullende informatie

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_10_role815000

role

[815000] Toelichting —
Gebeurtenissen na verslagperiode

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_12_role835110

role

[835110] Toelichting —
Winstbelastingen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_16_role822100

role

[822100] Toelichting — Materiële
vaste activa

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_19_role834480

role

[834480] Toelichting —
Personeelsbeloningen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_2_role826380

role

[826380] Toelichting —
Voorraden
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[831400] Toelichting —
Overheidssubsidies

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_21_role842000

role

[842000] Toelichting — Gevolgen
van wisselkoerswijzigingen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_23_role836200

role

[836200] Toelichting —
Financieringskosten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_24_role818000

role

[818000] Toelichting —
Verbonden partij

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_26_role710000

role

[710000] Mutatieoverzicht van de
nettoactiva beschikbaar voor
uitkeringen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_27_role825480

role

[825480] Toelichting —
Enkelvoudige jaarrekening

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_29_role816000

role

[816000] Toelichting —
Verslaggeving in economieën met
hyperinflatie

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_33_role838000

role

[838000] Toelichting — Winst
per aandeel

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_34_role813000

role

[813000] Toelichting —
Tussentijdse financiële
verslaggeving

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_36_role832410

role

[832410] Toelichting —
Bijzondere waardevermindering
van activa

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_37_role827570

role

[827570] Toelichting — Andere
voorzieningen, voorwaardelijke
verplichtingen en voorwaardelijke
activa
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[823180] Toelichting —
Immateriële activa

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_40_role825100

role

[825100] Toelichting —
Vastgoedbeleggingen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_41_role824180

role

[824180] Toelichting —
Landbouw

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role510000

role

[510000] Kasstroomoverzicht,
direct methode

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role520000

role

[520000] Kasstroomoverzicht,
indirect methode

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role800300

role

[800300] Kasstroomoverzicht,
aanvullende informatieverschaffing

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role851100

role

[851100] Toelichting —
Kasstroomoverzicht

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_8_role811000

role

[811000] Toelichting —
Grondslagen voor financiële
verslaggeving,
schattingswijzigingen en fouten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifric_2_role868500

role

[868500] Toelichting — Aandelen
van leden in coöperatieve
entiteiten en soortgelijke
instrumenten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifric_5_role868200

role

[868200] Toelichting — Belangen
in ontmantelings-, herstel- en
milieusaneringsfondsen
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[819100] Toelichting — Eerste
toepassing

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_12_role825700

role

[825700] Toelichting — Belangen
in andere entiteiten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_13_role823000

role

[823000] Toelichting —
Waardering tegen reële waarde

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_14_role824500

role

[824500] Toelichting —
Uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_15_role831150

role

[831150] Toelichting —
Opbrengsten uit hoofde van
contracten met klanten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_16_role832610

role

[832610] Toelichting —
Leaseovereenkomsten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_17_role836600

role

[836600] Toelichting —
Verzekeringscontracten (IFRS 17)

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_2_role834120

role

[834120] Toelichting — Op
aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_3_role817000

role

[817000] Toelichting —
Bedrijfscombinaties

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_4_role836500

role

[836500] Toelichting —
Verzekeringscontracten
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[825900] Toelichting — Vaste
activa aangehouden voor verkoop
en beëindigde bedrijfsactiviteiten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_6_role822200

role

[822200] Toelichting —
Exploratie en evaluatie van
minerale hulpbronnen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_7_role822390

role

[822390] Toelichting —
Financiële instrumenten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_8_role871100

role

[871100] Toelichting —
Operationele segmenten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_axi_role

role

Axis aggregation validations

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_cro_role

role

Cross period validations

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_eps_role

role

Validaties winst per aandeel

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901000

role

[901000] As — Retroactieve
toepassing en retroactieve
aanpassing

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901100

role

[901100] As — Afwijking van
IFRS-vereiste

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901500

role

[901500] As — Opstellingsdatum

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role903000

role

[903000] As — Voortgezette en
beëindigde bedrijfsactiviteiten

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role904000

role

[904000] As — Activa en
verplichtingen geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop

L 429/421

role

Publicatieblad van de Europese Unie

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_5_role825900

Referenties

NL

esef_all

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

[913000] As — Geconsolideerde
en enkelvoudige jaarrekening

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/sic_29_role832900

role

[832900] Toelichting —
Dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_con_role

role

Context validations

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_fac_role

role

Fact and footnotes validations

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_man_role

role

Mandatory mark-up validations

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_role999999

role

[999999] Posten die niet
dimensionaal zijn gekwalificeerd

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_equ_role

role

Fact equivalence validations

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_neg1_role

role

Negative fact validations 1

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_neg2_role

role

Negative fact validations 2

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_per_role

role

Percentage waarschuwingen

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_pos_role

role

Positive fact validations

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_tech_role

role

Technical validations

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs-dim_role990000

role

[990000] As — Wanbetalingen

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/ext/
BlockDefaultUseOf
LineItemsScenario

role

Voorkomt standaardgebruik van
posten (wanneer niet uitdrukkelijk
toegelaten) voor een scenario
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/ext/
BlockDefaultUseOf
LineItemsSegment

role

Voorkomt standaardgebruik van
posten (wanneer niet uitdrukkelijk
toegelaten) voor een segment

ifrs-full

IdentifiableAssetsAcquiredLia
bilitiesAssumed

X instant,
debit

Verworven identificeerbare activa
(overgenomen verplichtingen)

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor iden voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
tificeerbare nettoactiva die zijn verworven of verplichtin voorbeeld: IFRS 3 IE72
gen die zijn overgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie:
bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

IdentifiableIntangibleAssets
RecognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
debit

Op de overnamedatum
opgenomen identificeerbare
immateriële activa

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor iden voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
tificeerbare immateriële activa die zijn verworven in een voorbeeld: IFRS 3 IE72
bedrijfscombinatie. [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

IdentificationOfUnadjusted
ComparativeInformation

text

Identificatie van niet-aangepaste
vergelijkende informatie

De identificatie van niet-aangepaste vergelijkende informa informatieverschaffing: IFRS
tie in de jaarrekening.
10 C6B,
informatieverschaffing: IFRS
11 C13B,
informatieverschaffing: IAS
16 80A,
informatieverschaffing: IAS
27 18I,
informatieverschaffing: IAS
38 130I,
informatieverschaffing: IFRS
17 C27 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

IdentityOfPriceIndex

text

Beschrijving van de identiteit van
de prijsindex

De beschrijving van de identiteit van de algemene prijs informatieverschaffing: IAS
index gebruikt voor de aanpassing van de informatie van 29 39 c
een jaarrekening van een entiteit met als functionele va
luta de valuta van een economie met hyperinflatie.

ifrs-full

IFRSsMember

member

IFRS [member]

Dit lid geeft standaarden en interpretaties aan die zijn informatieverschaffing: IFRS
uitgegeven door de International Accounting Standards 1 24
Board (IASB) en bestaan uit a) International Financial Re
porting Standards; b) International Accounting Standards;
c) IFRIC-interpretaties; en d) SIC-interpretaties. Dit ver
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Fi
nanciële impact overgang van de voorheen toegepaste
GAAP naar IFRS” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

NL

esma_
technical
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ImmatureBiologicalAssetsMember

member

Onrijpe biologische activa [member]

Dit lid geeft onrijpe biologische activa aan. Onrijpe biologische
activa zijn biologische activa die geen oogstbare specificaties heb
ben bereikt (in het geval van verbruikbare biologische activa) of
die niet staat zijn om regelmatige oogsten voort te brengen (in
het geval van vruchtdragende biologische activa). [Zie: biologi
sche activa]

voorbeeld: IAS 41 43

ifrs-full

ImpairmentLoss

X duration,
debit

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies

Het bedrag opgenomen als een vermindering van de boekwaarde
van een actief of kasstroomgenererende eenheid tot de realiseer
bare waarde ervan. [Zie: boekwaarde [member]]

informatieverschaffing: IAS
36 130 b, informatieverschaffing:
IAS 36 130 d ii

ifrs-full

ImpairmentLossAssetsRecognised
FromCostsIncurredToObtainOr
FulfilContractsWithCustomers

X duration,
debit

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies, opgenomen
activa uit hoofde van de kosten die
zijn gemaakt om contracten met
klanten te verkrijgen of te vervullen

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies voor
opgenomen activa uit hoofde van de kosten die zijn gemaakt
om contracten met klanten te verkrijgen of te vervullen. [Zie:
opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract
met klanten te verkrijgen of te vervullen; bijzonderewaardever
minderingsverlies]

informatieverschaffing:
IFRS 15 128 b

ifrs-full

ImpairmentLossImpairmentGai
nAndReversalOfImpairmentLoss
DeterminedInAccordanceWit
hIFRS9

X duration,
debit

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies
(bijzonderewaardever
minderingswinst en terugneming van
bijzonderewaarde
verminderingsverlies) bepaald in
overeenstemming met IFRS 9

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies, de bij
zonderewaardeverminderingswinst of de terugneming van het bij
zonderewaardeverminderingsverlies dat is opgenomen 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.

informatieverschaffing:
IAS 1 82 ca

ifrs-full

ImpairmentLossOnFinancialAs
sets

X duration,
debit

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies uit hoofde van
financiële activa

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies uit
hoofde van financiële activa. [Zie: financiële activa; bijzondere
waardeverminderingsverlies]

informatieverschaffing: IFRS 7 20
e — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ImpairmentLossOnReceivablesOr
ContractAssetsArisingFromCon
tractsWithCustomers

X duration,
debit

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies uit hoofde van
vorderingen of contractactiva die
voortvloeien uit contracten met
klanten

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies uit
hoofde van vorderingen of contractactiva die voortvloeien uit
contracten met klanten. [Zie: contractactiva; bijzonderewaarde
verminderingsverlies; vorderingen uit hoofde van contracten
met klanten]

informatieverschaffing:
IFRS 15 113 b

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInO
therComprehensiveIncome

X duration,
debit

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies opge
nomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. Het bij
zonderewaardeverminderingsverlies op een geherwaardeerd actief
wordt in de overige onderdelen van het totaalresultaat opge
nomen voor zover het bijzonderewaardeverminderingsverlies
niet groter is dan het bedrag van de herwaarderingsreserves
voor datzelfde actief. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies;
herwaarderingsreserves; overige onderdelen van het totaalresul
taat]

informatieverschaffing: IAS
36 126 c, informatieverschaffing:
IAS 36 129 a

NL

ifrs-full

L 429/424

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie
18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ImpairmentLossRecognisedInO
therComprehensiveIncomeIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, andere immateriële
activa dan goodwill

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies opge
nomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat voor
andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing:
IAS 38 118 e iii

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInO
therComprehensiveIncomeProper
tyPlantAndEquipment

X duration

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, materiële vaste activa

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies opge
nomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat voor
materiële vaste activa. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat;
materiële vaste activa]

informatieverschaffing:
IAS 16 73 e iv

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLoss

X duration,
debit

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies opge
nomen in winst of verlies. [Zie: bijzonderewaardeverminderings
verlies; winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS
36 126 a, informatieverschaffing:
IAS 36 129 a

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossBiologicalAssets

X duration

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies, biologische activa

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies opge
nomen in winst of verlies voor biologische activa. [Zie: bijzon
derewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies;
biologische activa]

informatieverschaffing:
IAS 41 55 a

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro X duration,
fitOrLossDeferredAcquisitionCost credit
sArisingFromInsuranceContracts

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies, uitgestelde
acquisitiekosten die voortvloeien uit
verzekeringscontracten

De daling van de uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit
verzekeringscontracten die resulteren uit een bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in winst of verlies. [Zie: bijzon
derewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies;
uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscon
tracten; types verzekeringscontracten [member]]

voorbeeld: IFRS 4 IG39 d —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossGoodwill

X duration

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies, goodwill

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies opge
nomen in winst of verlies voor goodwill. [Zie: bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in winst of verlies; goodwill]

informatieverschaffing:
IFRS 3 B67 d v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies, immateriële activa en
goodwill

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies opge
nomen in winst of verlies voor immateriële activa en goodwill.
[Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst
of verlies; immateriële activa en goodwill]

gebruikelijke werkwijze:
IAS 38 118 e iv

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X duration

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies, andere immateriële
activa dan goodwill

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies opge
nomen in winst of verlies voor andere immateriële activa dan
goodwill. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen
in winst of verlies; andere immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing:
IAS 38 118 e iv

NL

ifrs-full
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Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen
in winst of verlies,
vastgoedbeleggingen

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies
opgenomen in winst of verlies voor vastgoedbeleggingen.
[Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies; vastgoedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS
40 76 g,
informatieverschaffing: IAS
40 79 d v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAdvan
ces

X duration

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen
in winst of verlies, leningen en
voorschotten

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies gebruikelijke werkwijze: IAS
opgenomen in winst of verlies voor leningen en voor 1 85
schotten. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies op
genomen in winst of verlies]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossPropertyPlantAn
dEquipment

X duration

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen
in winst of verlies, materiële vaste
activa

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies
opgenomen in winst of verlies voor materiële vaste activa.
[Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies; materiële vaste activa]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossTradeReceivables

X duration,
debit

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen
in winst of verlies,
handelsvorderingen

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies gebruikelijke werkwijze: IAS
opgenomen in winst of verlies voor handelsvorderingen. 1 112 c
[Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies; handelsvorderingen]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossOnTradeReceiva
blesAbstract

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies (terugneming
van bijzonderewaarde
verminderingsverlies) uit hoofde
van handelsvorderingen [abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm X duration,
pairmentLossRecognisedIn
debit
ProfitOrLoss

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies (terugneming
van bijzonderewaarde
verminderingsverlies) opgenomen
in winst of verlies

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies informatieverschaffing:
of de terugneming van het bijzonderewaardeverminde IAS 1 99
ringsverlies opgenomen in winst of verlies. [Zie: bijzon
derewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of
verlies; terugneming van bijzonderewaardeverminderings
verlies opgenomen in winst of verlies]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm X duration,
debit
pairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAdvan
ces

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies (terugneming
van bijzonderewaarde
verminderingsverlies) opgenomen
in winst of verlies, leningen en
voorschotten

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies gebruikelijke werkwijze: IAS
of de terugneming van het bijzonderewaardeverminde 1 85
ringsverlies opgenomen in winst of verlies voor leningen
en voorschotten. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsver
lies opgenomen in winst of verlies; terugneming van bij
zonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst
of verlies]

informatieverschaffing: IAS
1 98 a,
informatieverschaffing: IAS
16 73 e v

18.12.2020
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ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAdvan
cesAbstract

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies (terugneming
van bijzonderewaarde
verminderingsverlies) opgenomen
in winst of verlies, leningen en
voorschotten [abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm X duration,
pairmentLossRecognisedIn
debit
ProfitOrLossTradeReceivables

Bijzonderewaarde
verminderingsverlies (terugneming
van bijzonderewaarde
verminderingsverlies) opgenomen
in winst of verlies,
handelsvorderingen

Het bedrag van het bijzonderewaardeverminderingsverlies gebruikelijke werkwijze: IAS
of de terugneming van het bijzonderewaardeverminde 1 112 c
ringsverlies opgenomen in winst of verlies voor handels
vorderingen. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies
opgenomen in winst of verlies; terugneming van bijzon
derewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of
verlies; handelsvorderingen]

ifrs-full

ImpairmentOfFinancialAsset
sAxis

axis

Bijzondere waardevermindering
van financiële activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 37 — vervaldatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021

ifrs-full

ImplicationsOfSurplusOrDefi
citOnMultiemployerPlanFo
rEntity

text

Beschrijving van de implicaties van
een surplus of tekort voor een
collectieve regeling van meer
werkgevers of een wettelijke
regeling voor de entiteit

De beschrijving van de implicaties voor de entiteit van een informatieverschaffing: IAS
surplus of tekort in een collectieve regeling van meer 19 148 d iv
werkgevers of een wettelijke regeling die een invloed kun
nen hebben op het bedrag van toekomstige bijdragen.
[Zie: collectieve toegezegdpensioenregelingen van meer
werkgevers [member]; wettelijke toegezegdpensioenrege
lingen [member]]

ifrs-full

InAccordanceWithIFRS9Mem member
ber

In overeenstemming met IFRS 9
[member]

Dit lid geeft de informatie aan die is gerapporteerd in informatieverschaffing: IFRS
overeenstemming met IFRS 9.
4 39L e — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

IncomeApproachMember

member

Batenbenadering [member]

Dit lid geeft waarderingstechnieken aan die toekomstige voorbeeld: IFRS 13 62
bedragen (bijvoorbeeld kasstromen of baten en lasten)
omzetten naar een enkel actueel (d.w.z. gedisconteerd)
bedrag. De waardering tegen reële waarde wordt bepaald
op basis van de waarde die door huidige marktverwach
tingen omtrent die toekomstige bedragen wordt aange
geven.

ifrs-full

IncomeArisingFromExplorati
onForAndEvaluationOfMine
ralResources

X duration,
credit

Baten die voortvloeien uit de
exploratie en evaluatie van
minerale hulpbronnen

Het bedrag van de baten die voortvloeien uit het opspo informatieverschaffing: IFRS
ren van minerale hulpbronnen, met inbegrip van minera 6 24 b
len, 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 levensvatbaarheid van de winning van
de minerale hulpbron.
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IncomeArisingFromInsurance X duration,
credit
Contracts

Baten die voortvloeien uit
verzekeringscontracten

ifrs-full

IncomeCapitalisationMember

Activering van de baten [member] Dit lid geeft een waarderingstechniek aan die in overeen gebruikelijke werkwijze: IFRS
stemming is met de batenbenadering. Activering is een 13 93 d
proces dat wordt toegepast op een bedrag dat een zekere
waardering van economische baten vertegenwoordigt om
die economische baten om te zetten in een schatting van
contante waarde.

ifrs-full

IncomeExpenseGainsOrLosse
sOfFinancialInstrumentsAb
stract

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsu
ranceContractsHeldOther
ThanFinanceIncomeExpenses

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsu
ranceContractsHeldOther
ThanFinanceIncomeExpenses
Abstract

ifrs-full

IncomeFromAmountsReco
veredFromReinsurer

X duration,
credit

Baten uit van de herverzekeraar
geïnde bedragen

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssets

X duration,
credit

Baten uit hoofde van aanhoudende Het bedrag van de baten opgenomen uit hoofde van de informatieverschaffing: IFRS
betrokkenheid bij niet langer
aanhoudende betrokkenheid van de entiteit bij niet langer 7 42G b
opgenomen financiële activa
opgenomen financiële activa (bijvoorbeeld veranderingen
in reële waarde van afgeleide instrumenten). [Zie: financi
ële activa; derivaten [member]]

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsCumulativelyRecog
nised

X instant,
credit

Cumulatief opgenomen baten uit
hoofde van aanhoudende
betrokkenheid bij niet langer
opgenomen financiële activa

member

Het bedrag van de baten die voortvloeien uit verzeke informatieverschaffing: IFRS
ringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [mem 4 37 b — vervaldatum
ber]]
1.1.2021

NL

ifrs-full

L 429/428

Prefix

Baten, lasten, winsten of verliezen
van financiële instrumenten
[abstract]
Baten (lasten) uit hoofde van
aangehouden
herverzekeringscontracten, andere
dan financieringsbaten (lasten)

Het bedrag van de baten (lasten) uit hoofde van een groep
aangehouden herverzekeringscontracten, andere dan fi
nancieringsbaten (-lasten) [Zie: aangehouden herverzeke
ringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 82 ac — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 86 — ingangsdatum
1.1.2021

Baten (lasten) uit hoofde van
aangehouden
herverzekeringscontracten, andere
dan financieringsbaten (-lasten)
[abstract]
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X duration,
credit

Het bedrag van de baten uit van de herverzekeraar geïnde informatieverschaffing: IFRS
bedragen. [Zie: aangehouden herverzekeringscontracten 17 86 — ingangsdatum
[member]]
1.1.2021

18.12.2020

Het cumulatieve bedrag van de baten opgenomen uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van de aanhoudende betrokkenheid van de entiteit 7 42G b
bij niet langer opgenomen financiële activa (bijvoorbeeld
veranderingen in reële waarde van afgeleide instrumen
ten). [Zie: baten uit hoofde van aanhoudende betrokken
heid bij niet langer opgenomen financiële activa; derivaten
[member]]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration,
credit

Baten uit hoofde van voortgezette
bedrijfsactiviteiten toe te rekenen
aan eigenaars van de
moedermaatschappij

Het bedrag van de baten uit hoofde van voortgezette informatieverschaffing: IFRS
bedrijfsactiviteiten toe te rekenen aan eigenaars van de 5 33 d
moedermaatschappij. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten
[member]]

ifrs-full

IncomeFromContractsWi
thReinsurers

X duration,
credit

Baten uit hoofde van contracten
met herverzekeraars

Het bedrag van de baten uit hoofde van contracten met voorbeeld: IAS 1 85 —
herverzekeraars.
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 IG24 b —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

IncomeFromDiscontinued
OperationsAttributableToOw
nersOfParent

X duration,
credit

Baten uit hoofde van beëindigde
bedrijfsactiviteiten toe te rekenen
aan eigenaars van de
moedermaatschappij

Het bedrag van de baten uit hoofde van beëindigde be informatieverschaffing: IFRS
drijfsactiviteiten toe te rekenen aan eigenaars van de moe 5 33 d
dermaatschappij. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten
[member]]

ifrs-full

IncomeFromFinesAndPenal
ties

X duration,
credit

Baten uit hoofde van boeten

Het bedrag van de baten die voortvloeien uit boeten.

ifrs-full

IncomeFromGovernment
GrantsRelatedToAgricultural
Activity

X duration,
credit

Baten uit hoofde van
overheidssubsidies met betrekking
tot agrarische activiteit

Het bedrag van de baten uit hoofde van overheidssubsi gebruikelijke werkwijze: IAS
dies met betrekking tot agrarische activiteiten. [Zie: over 41 57 a
heidssubsidies]

ifrs-full

IncomeFromReimbursements
UnderInsurancePolicies

X duration,
credit

Baten uit hoofde van vergoedingen Het bedrag van de baten opgenomen uit hoofde van de gebruikelijke werkwijze: IAS
in het kader van
vergoeding van een claim als gevolg van het plaatsvinden 1 112 c
verzekeringscontracten
van een verzekerde gebeurtenis die wordt gedekt door een
verzekeringscontract. [Zie: types verzekeringscontracten
[member]]

ifrs-full

IncomeFromStructuredEntities X duration,
credit

Baten uit hoofde van
gestructureerde entiteiten

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

L 429/429

Het bedrag van de baten uit hoofde van gestructureerde informatieverschaffing: IFRS
entiteiten, met inbegrip van terugkerende en niet-terugke 12 27 b
rende vergoedingen, rente, dividenden, winsten of verlie
zen 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 gestructureerde entiteit.
[Zie: niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten
[member]]
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Baten uit hoofde van het subleasen Het bedrag van de baten uit hoofde van het subleasen van informatieverschaffing: IFRS
van activa met gebruiksrecht
activa met gebruiksrecht. Sublease is een transactie waar 16 53 f
bij een onderliggend actief door een lessee (“intermediaire
lessor”) aan een derde partij wordt doorgeleased en waar
bij de leaseovereenkomst (“hoofdleaseovereenkomst”) tus
sen de hoofdlessor en -lessee van kracht blijft. [Zie: activa
met gebruiksrecht]

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsRe
classifiedOutOfAvailableforsa
leFinancialAssetsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Baten uit hoofde van financiële
activa geherclassificeerd uit voor
verkoop beschikbare financiële
activa opgenomen in winst of
verlies

Het bedrag van de baten opgenomen in winst of verlies informatieverschaffing: IFRS
uit hoofde van financiële activa geherclassificeerd uit de 7 12A e — vervaldatum
categorie beschikbaar voor verkoop. [Zie: voor verkoop 1.1.2021
beschikbare financiële activa; overige onderdelen van het
totaalresultaat]

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsRe
classifiedOutOfFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Baten uit hoofde van financiële
activa geherclassificeerd uit
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies opgenomen in winst of
verlies

Het bedrag van de baten opgenomen in winst of verlies informatieverschaffing: IFRS
uit hoofde van financiële activa geherclassificeerd uit de 7 12A e — vervaldatum
categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 1.1.2021
van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: finan
ciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

IncomeRelatingToVariable
LeasePaymentsForOperating
LeasesThatDoNotDependOn
IndexOrRate

X duration,
credit

Baten met betrekking tot variabele
leasebetalingen voor operationele
leases die niet van een index of
een rentevoet afhankelijk zijn

Het bedrag van de baten met betrekking tot variabele informatieverschaffing: IFRS
leasebetalingen voor operationele leases die niet van een 16 90 b
index of een rentevoet afhankelijk zijn. Variabele lease
betalingen 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 veranderingen in feiten of omstan
digheden die na de aanvangsdatum optreden en die geen
verband houden met het verstrijken van de tijd.

ifrs-full

IncomeRelatingToVariable
LeasePaymentsNotIncludedIn
MeasurementOfNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
credit

Baten met betrekking tot variabele
leasebetalingen die niet in de
waardering van de nettoinvestering in de financiële lease
zijn opgenomen

Het bedrag van de baten met betrekking tot variabele informatieverschaffing: IFRS
leasebetalingen die niet in de waardering van de netto- 16 90 a iii
investering in de financiële lease zijn opgenomen. Varia
bele leasebetalingen zijn het gedeelte van de door een
lessee aan een lessor verrichte betalingen voor het ge
bruiksrecht 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: netto-investering in de financiële lease]

18.12.2020
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Winst (verlies) [abstract]

IncomeTaxConsequencesOf
DividendsProposedOrDecla
redBeforeFinancialStatements
AuthorisedForIssueNotRecog
nisedAsLiability

X duration

Fiscale gevolgen van dividenden
voorgesteld of gedeclareerd vóór
de jaarrekening werd goedgekeurd
voor publicatie, niet opgenomen
als verplichting

Het bedrag van de fiscale gevolgen van dividenden aan informatieverschaffing: IAS
aandeelhouders van de entiteit die zijn voorgesteld of 12 81 i
gedeclareerd na de verslagperiode maar vóór de jaarreke
ning werd goedgekeurd voor publicatie en die niet als een
verplichting in de jaarrekening zijn opgenomen.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
credit

Betaalde winstbelastingen,
geclassificeerd als operationele
bedrijfsactiviteiten

De kasuitstroom voor betaalde winstbelastingen, geclassi gebruikelijke werkwijze: IAS
7 35
ficeerd als operationele bedrijfsactiviteiten.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund

X duration,
credit

Betaalde winstbelastingen
(terugbetaling)

De kasstromen uit hoofde van betaalde of terugbetaalde informatieverschaffing:
winstbelastingen.
IAS 7 35

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundAb
stract

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClas
sifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Betaalde winstbelastingen
(terugbetaling), geclassificeerd als
financieringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van betaalde of terugbetaalde informatieverschaffing: IAS
winstbelastingen, geclassificeerd als financieringsactivitei 7 35, voorbeeld: IAS 7 14 f
ten. [Zie: betaalde winstbelastingen (terugbetaling)]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Betaalde winstbelastingen
(terugbetaling), geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasstromen uit hoofde van betaalde of terugbetaalde informatieverschaffing: IAS
winstbelastingen, geclassificeerd als investeringsactivitei 7 35, voorbeeld: IAS 7 14 f
ten. [Zie: betaalde winstbelastingen (terugbetaling)]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClas
sifiedAsOperatingActivities

X duration,
credit

Betaalde winstbelastingen
(terugbetaling), geclassificeerd als
operationele activiteiten

De kasstromen uit hoofde van betaalde of terugbetaalde informatieverschaffing: IAS
winstbelastingen, geclassificeerd als operationele activitei 7 35, voorbeeld: IAS 7 14 f
ten. [Zie: betaalde winstbelastingen (terugbetaling)]

Betaalde winstbelastingen
(terugbetaling) [abstract]

L 429/431

ifrs-full
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IncomeTaxesRefundClassifie
dAsOperatingActivities

X duration,
debit

Terugbetaling winstbelastingen,
geclassificeerd als operationele
activiteiten

De kasinstroom uit hoofde van terugbetaalde winstbelas gebruikelijke werkwijze:
IAS 7 35
tingen, geclassificeerd als operationele activiteiten.

ifrs-full

IncomeTaxExpenseConti
nuingOperations

X duration,
debit

Belastinglasten (-baten)

Het samengevoegde bedrag opgenomen in de bepaling
van winst (verlies) over de periode met betrekking tot
de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
belastingen en uitgestelde belastingen. [Zie: over de ver
slagperiode verschuldigde belastinglasten (verrekenbare
belastingbaten); uitgestelde belastinglasten (-baten)]

NL

ifrs-full

L 429/432

Prefix

IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IFRS
IFRS

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToApplica X duration,
tionOfOverlayApproachInO
debit
therComprehensiveIncome

Winstbelastingen met betrekking
tot de toepassing van de
overlappingsbenadering in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing: IFRS
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het 4 35D b — ingangsdatum bij
totaalresultaat met betrekking tot de toepassing van de eerste toepassing van IFRS 9
overlappingsbenadering. [Zie: overige onderdelen van het
totaalresultaat]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAvaila
bleforsaleFinancialAssetsOfO
therComprehensiveIncome

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking
tot voor verkoop beschikbare
financiële activa opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat met betrekking tot voor verkoop beschik
bare financiële activa. [Zie: voor verkoop beschikbare fi
nanciële activa; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingTo
CashFlowHedgesOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking
tot kasstroomafdekkingen
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het 1 90, informatieverschaffing:
totaalresultaat met betrekking tot kasstroomafdekkingen. IAS 12 81 ab
[Zie: kasstroomafdekking [member]; overige onderdelen
van het totaalresultaat]
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informatieverschaffing:
1 82 d,
informatieverschaffing:
12 79,
informatieverschaffing:
12 81 c i,
informatieverschaffing:
12 81 c ii,
informatieverschaffing:
26 35 b viii,
informatieverschaffing:
12 B13 g,
informatieverschaffing:
8 23 h

informatieverschaffing: IAS
1 90 — vervaldatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab — vervaldatum
1.1.2021

18.12.2020
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Winstbelastingen met betrekking
tot de waardeverandering van
valutabasisspreads opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het 1 90, informatieverschaffing:
totaalresultaat met betrekking tot de waardeverandering IAS 12 81 ab
van valutabasisspreads. [Zie: reserve voor de waardever
andering van valutabasisspreads; overige onderdelen van
het totaalresultaat]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange
InValueOfForwardElements
OfForwardContractsOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking
tot de waardeverandering van
termijnelementen van
termijncontracten opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het 1 90, informatieverschaffing:
totaalresultaat met betrekking tot waardeverandering van IAS 12 81 ab
termijnelementen van termijncontracten. [Zie: reserve
voor de waardeverandering van de termijnelementen van
termijncontracten; overige onderdelen van het totaalresul
taat]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange
InValueOfTimeValueOfOpti
onsOfOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking
tot de waardeverandering van de
tijdswaarde van opties opgenomen
in de overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot de informatieverschaffing: IAS
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het 1 90, informatieverschaffing:
totaalresultaat met betrekking tot de waardeverandering IAS 12 81 ab
van de tijdswaarde van opties. [Zie: reserve voor de waar
deverandering van de tijdswaarde van opties; overige on
derdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChan
gesInFairValueOfFinancialLia
bilityAttributableToChangeIn
CreditRiskOfLiabilityOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking
tot veranderingen in de reële
waarde van financiële
verplichtingen toe te rekenen aan
de verandering van het
kredietrisico van verplichtingen
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het 1 90, informatieverschaffing:
totaalresultaat met betrekking tot veranderingen in de IAS 12 81 ab
reële waarde van financiële verplichtingen toe te rekenen
aan een verandering van het kredietrisico van deze ver
plichtingen. [Zie: kredietrisico [member]; overige onder
delen van het totaalresultaat]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange
sInRevaluationSurplusOfO
therComprehensiveIncome

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking
tot veranderingen van de
herwaarderingsreserves
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het 1 90, informatieverschaffing:
totaalresultaat met betrekking tot veranderingen in een IAS 12 81 ab
herwaarderingsreserve. [Zie: herwaarderingsreserves; ove
rige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncome

X duration

Winstbelastingen met betrekking
tot componenten van de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het 1 90, informatieverschaffing:
totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaalre IAS 12 81 ab
sultaat]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncomeAbstract

Winstbelastingen met betrekking
tot componenten van de overige
onderdelen van het totaalresultaat
[abstract]

L 429/433

X duration,
debit
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IncomeTaxRelatingToChange
InValueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsOfOtherCompre
hensiveIncome
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ifrs-full
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ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS 1
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het 91
totaalresultaat die zullen worden geherclassificeerd naar
winst of verlies. [Zie: winstbelastingen met betrekking
tot componenten van de overige onderdelen van het to
taalresultaat]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLossAb
stract

Winstbelastingen met betrekking
tot componenten van de overige
onderdelen van het totaalresultaat
die niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToExchan X duration,
geDifferencesOnTranslationO debit
fOtherComprehensiveIncome

Winstbelastingen met betrekking
tot wisselkoersverschillen uit de
omrekening opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing: IAS
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het 1 90, informatieverschaffing:
totaalresultaat met betrekking tot wisselkoersverschillen IAS 12 81 ab
uit de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse
bedrijfsactiviteiten. [Zie: overige onderdelen van het to
taalresultaat; reserve voor wisselkoersverschillen uit om
rekening]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinan
ceIncomeExpensesFromRein
suranceContractsHeldOfO
therComprehensiveIncome

Winstbelasting met betrekking tot
financieringsbaten (-lasten) uit
hoofde van aangehouden
herverzekeringscontracten
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het
totaalresultaat met betrekking tot financieringsbaten en
-lasten uit hoofde van aangehouden herverzekeringscon
tracten. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten); aan
gehouden herverzekeringscontracten [member]]

NL

Winstbelastingen met betrekking
tot componenten van de overige
onderdelen van het totaalresultaat
die zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies

Documentatielabel

L 429/434

Prefix

Winstbelastingen met betrekking
tot componenten van de overige
onderdelen van het totaalresultaat
die zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies [abstract]
X duration,
debit

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing:
bedragen opgenomen in de overige onderdelen van het IAS 1 91
totaalresultaat die niet zullen worden geherclassificeerd
naar winst of verlies. [Zie: winstbelastingen met betrek
king tot componenten van de overige onderdelen van het
totaalresultaat]

18.12.2020

informatieverschaffing: IAS
1 90 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 90 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 82 — ingangsdatum
1.1.2021
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tot componenten van de overige
onderdelen van het totaalresultaat
die niet zullen worden
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verlies
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IncomeTaxRelatingToFinancialAs
setsMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking tot
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat
opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedragen
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat met
betrekking tot 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 onderdelen
van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS 1 90,
informatieverschaffing:
IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedgesO
fInvestmentsInEquityInstruments
OfOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking tot
afdekkingen van beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten
opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedragen
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat met
betrekking tot de afdekkingen van beleggingen in eigenver
mogensinstrumenten die de entiteit heeft aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat; reserve voor winsten en ver
liezen uit hoofde van afdekkingsinstrumenten die beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten afdekken]

informatieverschaffing: IAS 1 90,
informatieverschaffing:
IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedgesOf
NetInvestmentsInForeignOperati
onsOfOtherComprehensiveInco
me

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking tot
afdekkingen van netto-investeringen in
buitenlandse bedrijfsactiviteiten
opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedragen
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat met
betrekking tot afdekkingen van netto-investeringen in buiten
landse bedrijfsactiviteiten. [Zie: overige onderdelen van het totaal
resultaat]

informatieverschaffing: IAS 1 90,
informatieverschaffing:
IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsuranceFi
nanceIncomeExpensesFromInsu
ranceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking tot
verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten)
uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, die later zullen worden
geherclassificeerd naar winst of verlies

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedragen
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat met
betrekking tot verzekeringsfinancieringsbaten en -lasten uit
hoofde van verzekeringscontracten die later zullen worden geher
classificeerd naar winst of verlies. [Zie: verzekeringsfinancierings
baten (-lasten); uitgegeven verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 90 — ingangsdatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS 17 90 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsuranceFi
nanceIncomeExpensesFromInsu
ranceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking tot
verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten)
uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, die later niet zullen
worden geherclassificeerd naar winst of
verlies

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedragen
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat met
betrekking tot verzekeringsfinancieringsbaten en -lasten uit
hoofde van verzekeringscontracten die later niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst of verlies. [Zie: verzekeringsfinancie
ringsbaten (-lasten); uitgegeven verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 90 — ingangsdatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS
12 81 ab — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS 17 90 — ingangsdatum
1.1.2021

NL

ifrs-full
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IncomeTaxRelatingToInvest
mentsInEquityInstrumentsOfO
therComprehensiveIncome

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking tot
beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten
opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedragen
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat met
betrekking tot beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die
de entiteit heeft aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de overige onder
delen van het totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen van het
totaalresultaat; reserve voor winsten en verliezen uit hoofde van
beleggingen in eigenvermogensinstrumenten]

informatieverschaffing: IAS 1 90,
informatieverschaffing:
IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToItems
ThatWillBeReclassifiedToProfitOr
Loss

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking tot
de nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt met
posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst of verlies

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedragen
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat met
betrekking tot de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering die verband houdt met posten die zullen
worden geherclassificeerd naar winst of verlies. [Zie: uitgestelde
rekeningen in verband met prijsregulering [member]; overige on
derdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing:
IFRS 14 22 b

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToItems
ThatWillNotBeReclassifiedToPro
fitOrLoss

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking tot
de nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt met
posten die niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst of verlies

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedragen
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat met
betrekking tot de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering die verband houdt met posten die niet
zullen worden geherclassificeerd naar winst of verlies. [Zie: uit
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering [member];
overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing:
IFRS 14 22 a

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToOtherIndivi
duallyImmaterialComponentsO
fOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking tot
andere componenten van de overige
onderdelen van het totaalresultaat die
afzonderlijk niet van materieel belang
zijn

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot andere
componenten van de overige onderdelen van het totaalresultaat
die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: overige on
derdelen van het totaalresultaat]

gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 85

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToRemeasure
mentsOfDefinedBenefitPlansOfO
therComprehensiveIncome

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking tot
herwaarderingen van
toegezegdpensioenregelingen
opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot bedragen
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat met
betrekking tot herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen.
[Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat; reserve voor her
waarderingen van toegezegdpensioenregelingen; toegezegdpensi
oenregelingen [member]]

informatieverschaffing: IAS 1 90,
informatieverschaffing:
IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareOfO
therComprehensiveIncomeOfAs
sociatesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod

X duration,
debit

Winstbelastingen met betrekking tot
het aandeel in de overige onderdelen
van het totaalresultaat van
geassocieerde deelnemingen en joint
ventures die administratief werden
verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot het aan
deel van een entiteit in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures die
administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatie
methode. [Zie: aandeel in de overige onderdelen van het totaal
resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures die
administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatie
methode, vóór belastingen]

informatieverschaffing: IAS 1 90

NL

ifrs-full
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IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncome
OfAssociatesAndJointVentu
resAccountedForUsingEquity
MethodAbstract

Winstbelastingen met betrekking
tot het aandeel in de overige
onderdelen van het totaalresultaat
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode
[abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO X duration,
fOtherComprehensiveIncome debit
OfAssociatesAndJointVentu
resAccountedForUsingEquity
MethodThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

Winstbelastingen met betrekking
tot het aandeel in de overige
onderdelen van het totaalresultaat
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode en
zullen worden geherclassificeerd
naar winst of verlies

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing:
het aandeel van een entiteit in de overige onderdelen IAS 1 91
van het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures die administratief werden verwerkt vol
gens de vermogensmutatiemethode en zullen worden ge
herclassificeerd naar winst of verlies. [Zie: aandeel in de
overige onderdelen van het totaalresultaat van geassoci
eerde deelnemingen en joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode,
vóór belastingen]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO X duration,
fOtherComprehensiveIncome debit
OfAssociatesAndJointVentu
resAccountedForUsingEquity
MethodThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

Winstbelastingen met betrekking
tot het aandeel in de overige
onderdelen van het totaalresultaat
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode en niet
zullen worden geherclassificeerd
naar winst of verlies

Het bedrag van de winstbelastingen met betrekking tot informatieverschaffing:
het aandeel van een entiteit in de overige onderdelen IAS 1 91
van het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures die administratief werden verwerkt vol
gens de vermogensmutatiemethode en niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst of verlies. [Zie: aandeel in de
overige onderdelen van het totaalresultaat van geassoci
eerde deelnemingen en joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode,
vóór belastingen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToAppli
cationOfIFRS15Member

member

Stijging (daling) als gevolg van de Dit lid geeft de financiële impact van de toepassing van informatieverschaffing: IFRS
15 C8 a
toepassing van IFRS 15 [member] IFRS 15 aan.

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChan
gesInAccountingPolicyAnd
CorrectionsOfPriorPeriodEr
rorsMember

member

Stijging (daling) als gevolg van
wijzigingen in de grondslag voor
financiële verslaggeving en
correcties van fouten in
voorgaande perioden [member]

NL

ifrs-full
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IncreaseDecreaseDueToChan
gesInAccountingPolicyRequi
redByIFRSsMember

ifrs-full
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IncreaseDecreaseDueToDepar member
tureFromRequirementOfIFRS
Member

Stijging (daling) als gevolg van de
afwijking van een IFRS-vereiste
[member]

Dit lid geeft de financiële impact aan van een afwijking informatieverschaffing:
IAS 1 20 d
van een vereiste in een IFRS. [Zie: IFRS [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToVolun member
taryChangesInAccountingPoli
cyMember

Stijging (daling) als gevolg van
vrijwillige wijzigingen in de
grondslag voor financiële
verslaggeving [member]

Dit lid geeft de financiële impact aan van vrijwillige wij informatieverschaffing: IAS
zigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving.
8 29 c i,
informatieverschaffing: IAS 8
29 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccountin
gEstimate

X duration

Stijging (daling) van een schatting

De stijging (daling) van een schatting die een invloed heeft informatieverschaffing:
in de lopende periode of waarvan wordt verwacht dat IAS 8 39
deze een invloed zal hebben in toekomstige perioden.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccumula
tedDeferredTaxRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meDueToChangeInTaxRate

X duration,
debit

Stijging (daling) van
geaccumuleerde uitgestelde
belastingen opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat als gevolg van
wijzigingen in het belastingtarief

De stijging (daling) van geaccumuleerde uitgestelde belas gebruikelijke werkwijze: IAS
tingen opgenomen in de overige onderdelen van het to 1 85
taalresultaat als gevolg van wijzigingen in het belastingta
rief. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAggregate
DifferenceBetweenFairValue
AtInitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingValu
ationTechniqueYetToBeRe
cognised

X duration

Stijging (daling) van het
samengevoegde verschil dat nog in
winst of verlies moet worden
opgenomen tussen de reële waarde
bij eerste opname en de
transactieprijs

De stijging (daling) van het samengevoegde verschil dat voorbeeld: IFRS 7 28 b
nog in 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 reële waarde bij eerste opname en transactieprijs]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAllowance
AccountForCreditLossesOfFi
nancialAssets

X duration,
credit

Stijging (daling) van de
voorziening voor kredietverliezen
van financiële activa

De stijging (daling) van de voorziening die wordt gebruikt informatieverschaffing: IFRS
voor het opnemen van de bijzondere waardevermindering 7 16 — vervaldatum
van financiële activa als gevolg van kredietverliezen. [Zie: 1.1.2021
financiële activa; voorziening voor kredietverliezen van
financiële activa]

18.12.2020

Dit lid geeft de financiële impact aan van wijzigingen in informatieverschaffing: IAS
de grondslag voor financiële verslaggeving vereist door de 8 28 f i,
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Stijging (daling) van geldmiddelen
en kasequivalenten

De stijging (daling) van geldmiddelen en kasequivalenten. informatieverschaffing:
[Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]
IAS 7 45

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsBeforeEffec
tOfExchangeRateChanges

X duration,
debit

Stijging (daling) van geldmiddelen
en kasequivalenten vóór gevolgen
van wisselkoerswijzigingen

De stijging (daling) van geldmiddelen en kasequivalenten informatieverschaffing:
vóór de gevolgen van wisselkoerswijzigingen voor geld IAS 7 45
middelen en kasequivalenten aangehouden in vreemde
valuta. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; gevolgen
van wisselkoerswijzigingen voor geldmiddelen en kasequi
valenten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsDiscontinued
Operations

X duration,
debit

Stijging (daling) van geldmiddelen
en kasequivalenten, beëindigde
bedrijfsactiviteiten

De stijging (daling) van geldmiddelen en kasequivalenten gebruikelijke werkwijze: IFRS
uit hoofde van beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: geld 5 33 c
middelen en kasequivalenten; beëindigde bedrijfsactivitei
ten [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContin
X duration,
gentConsiderationAssetLiabili debit
ty

Stijging (daling) van een actief
(verplichting) uit hoofde van een
voorwaardelijke vergoeding

De stijging (daling) van een actief (verplichting) uit hoofde informatieverschaffing: IFRS
van een voorwaardelijke vergoeding met betrekking tot 3 B67 b i
een bedrijfscombinatie.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContin
gentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombination

X duration,
credit

Stijging (daling) van
voorwaardelijke verplichtingen
opgenomen in een
bedrijfscombinatie

De stijging (daling) van voorwaardelijke verplichtingen informatieverschaffing: IFRS
opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaarde 3 B67 c
lijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie;
bedrijfscombinaties [member]; voorwaardelijke verplich
tingen [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeri
vativeFairValue

X duration,
debit

Stijging (daling) van een
kredietderivaat, reële waarde

De stijging (daling) van de reële waarde van een krediet informatieverschaffing: IFRS
derivaat. [Zie: kredietderivaat, reële waarde]
7 24G a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeri
vativeNominalAmount

X duration

Stijging (daling) van een
kredietderivaat, nominaal bedrag

De stijging (daling) van het nominale bedrag van een informatieverschaffing: IFRS
kredietderivaat. [Zie: kredietderivaat, nominaal bedrag]
7 24G a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCurrent
TaxExpenseIncomeDueToRa
teRegulation

X duration,
debit

Stijging (daling) van over de
verslagperiode verschuldigde
belastinglasten (verrekenbare
belastingbaten) als gevolg van
tariefregulering

De stijging (daling) van over de verslagperiode verschul informatieverschaffing: IFRS
digde belastinglasten (verrekenbare belastingbaten) als ge 14 34
volg van tariefregulering. 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 tariefregulering. [Zie: over de ver
slagperiode verschuldigde belastinglasten (verrekenbare
belastingbaten)]
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voorbeeld: IFRS 4 IG39 —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021

X duration,
debit

Stijging (daling) van uitgestelde
acquisitiekosten die voortvloeien
uit verzekeringscontracten

De stijging (daling) van uitgestelde acquisitiekosten die
voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: uitgestelde
acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontrac
ten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferred
TaxExpenseIncomeDueToRa
teRegulation

X duration,
debit

Stijging (daling) van uitgestelde
belastinglasten (-baten) als gevolg
van tariefregulering

De stijging (daling) van uitgestelde belastinglasten (-baten) informatieverschaffing: IFRS
als gevolg van tariefregulering. Tariefregulering is een ka 14 34
der 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 tariefregulering. [Zie: uitgestelde
belastinglasten (-baten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferred
TaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) van een
uitgestelde belastingverplichting
(-vordering)

De stijging (daling) van een uitgestelde belastingverplich gebruikelijke werkwijze: IAS
ting of -vordering. [Zie: uitgestelde belastingverplichting 12 81
(-vordering)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBe
nefitObligationDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInActu
arialAssumption

X instant,
credit

Stijging (daling) van een
brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten als
gevolg van een redelijkerwijs
mogelijke daling van een actuariële
veronderstelling

De stijging (daling) van een brutoverplichting uit hoofde informatieverschaffing: IAS
van toegezegde pensioenrechten die zouden zijn veroor 19 145 a
zaakt door een daling van een significante actuariële ver
onderstelling die redelijkerwijs mogelijk was aan het einde
van de verslagperiode. [Zie: actuariële veronderstellingen
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBe
nefitObligationDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInActua
rialAssumption

X instant,
credit

Stijging (daling) van een
brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten als
gevolg van een redelijkerwijs
mogelijke stijging van een
actuariële veronderstelling

De stijging (daling) van een brutoverplichting uit hoofde informatieverschaffing: IAS
van toegezegde pensioenrechten die zouden zijn veroor 19 145 a
zaakt door een stijging van een significante actuariële ver
onderstelling die redelijkerwijs mogelijk was aan het einde
van de verslagperiode. [Zie: actuariële veronderstellingen
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDividend
sPayableThroughChangeIn
FairValueOfNoncashAssets
HeldForDistributionToOw
ners

X duration,
credit

Stijging (daling) van te betalen
dividenden via een verandering
van de reële waarde van activa in
natura aangehouden om te
worden uitgekeerd aan eigenaars

De stijging (daling) van te betalen dividenden via een ver informatieverschaffing: IFRIC
andering van de reële waarde van activa in natura aange 17 16 b
houden om te worden uitgekeerd aan eigenaars.
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informatieverschaffing: IFRS
17 128 a i — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 128 a ii — ingangsdatum
1.1.2021

Stijging (daling) van eigen
vermogen als gevolg van
redelijkerwijs mogelijke daling van
de risicopositie die voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten.

De stijging (daling) van het eigen vermogen die zou zijn
veroorzaakt door een redelijkerwijs mogelijke daling van
de risicopositie die voortvloeit uit binnen het toepassings
gebied van IFRS 17 vallende contracten.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue X instant,
ToReasonablyPossibleDecrea credit
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByRein
suranceContractsHeld

Stijging (daling) van eigen
vermogen als gevolg van
redelijkerwijs mogelijke daling van
de risicopositie die voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten,
uitgegeven verzekeringscontracten
vóór risicolimitering door
gehouden
herverzekeringscontracten

De stijging (daling) van het eigen vermogen, vóór risico informatieverschaffing: IFRS
limitering door gehouden herverzekeringscontracten, die 17 128 a i — ingangsdatum
zou zijn veroorzaakt door een redelijkerwijs mogelijke 1.1.2021
daling van de risicopositie die voortvloeit uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue X instant,
ToReasonablyPossibleIncrea
credit
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

Stijging (daling) van eigen
vermogen als gevolg van
redelijkerwijs mogelijke stijging
van de risicopositie die voortvloeit
uit binnen het toepassingsgebied
van IFRS 17 vallende contracten.

De stijging (daling) van het eigen vermogen die zou zijn
veroorzaakt door een redelijkerwijs mogelijke stijging van
de risicopositie die voortvloeit uit binnen het toepassings
gebied van IFRS 17 vallende contracten.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue X instant,
ToReasonablyPossibleIncrea
credit
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByRein
suranceContractsHeld

Stijging (daling) van eigen
vermogen als gevolg van
redelijkerwijs mogelijke stijging
van de risicopositie die voortvloeit
uit binnen het toepassingsgebied
van IFRS 17 vallende contracten,
uitgegeven verzekeringscontracten
vóór risicolimitering door
gehouden
herverzekeringscontracten

De stijging (daling) van het eigen vermogen, vóór risico informatieverschaffing: IFRS
limitering door gehouden herverzekeringscontracten, die 17 128 a i — ingangsdatum
zou zijn veroorzaakt door een redelijkerwijs mogelijke 1.1.2021
stijging van de risicopositie die voortvloeit uit binnen
het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingLia X duration,
bilitiesContingentLiabilitiesRe credit
cognisedInBusinessCombinati
on

Stijging van bestaande
verplichtingen, voorwaardelijke
verplichtingen opgenomen in een
bedrijfscombinatie

De stijging van bestaande voorwaardelijke verplichtingen informatieverschaffing: IFRS
opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaarde 3 B67 c
lijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie;
bedrijfscombinaties [member]]

informatieverschaffing: IFRS
17 128 a i — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 128 a ii — ingangsdatum
1.1.2021
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IncreaseDecreaseInExisting
ProvisionsOtherProvisions

X duration,
credit

Stijging van bestaande
voorzieningen, andere
voorzieningen

De stijging van bestaande andere voorzieningen. [Zie: an informatieverschaffing: IAS
37 84 b
dere voorzieningen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposure
ToCreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

X duration,
credit

Stijging (daling) van de
blootstelling aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiëlegarantiecontracten

De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico
bij leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten.
[Zie: blootstelling aan kredietrisico bij leningtoezeggingen
en financiële-garantiecontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposure
ToCreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContractsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementAssets

X duration,
debit

Stijging (daling) van de waardering De stijging (daling) van de waardering tegen reële waarde informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde, activa
van activa. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem 13 93 e
ber]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputAssets

X duration,
debit

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
activa

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van activa als gevolg van een redelij 13 93 h ii
kerwijs mogelijke daling van een niet-waarneembare in
put.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration,
credit

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten 13 93 h ii
van de entiteit als gevolg van een redelijkerwijs mogelijke
daling van een niet-waarneembare input.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputLiabilities

X duration,
credit

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
verplichtingen

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen als gevolg van 13 93 h ii
een redelijkerwijs mogelijke daling van een niet-waar
neembare input.
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Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, activa

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van activa, opgenomen in de overige 13 93 h ii
onderdelen van het totaalresultaat na belastingen, als ge
volg van een redelijkerwijs mogelijke daling van een nietwaarneembare input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedInO
therComprehensiveIncomeAf
terTaxEntitysOwnEquityIn
struments

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten 13 93 h ii
van de entiteit, opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat na belastingen, als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling van een niet-waar
neembare input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedInO
therComprehensiveIncomeAf
terTaxLiabilities

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, verplichtingen

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen, opgenomen in de 13 93 h ii
overige onderdelen van het totaalresultaat na belastingen,
als gevolg van een redelijkerwijs mogelijke daling van een
niet-waarneembare input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedInO
therComprehensiveIncomeBe
foreTaxAssets

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, activa

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van activa, opgenomen in de overige 13 93 h ii
onderdelen van het totaalresultaat vóór belastingen, als
gevolg van een redelijkerwijs mogelijke daling van een
niet-waarneembare input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]
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Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten 13 93 h ii
van de entiteit, opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat vóór belastingen, als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling van een niet-waar
neembare input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedInO
therComprehensiveIncomeBe
foreTaxLiabilities

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, verplichtingen

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen, opgenomen in de 13 93 h ii
overige onderdelen van het totaalresultaat vóór belastin
gen, als gevolg van een redelijkerwijs mogelijke daling van
een niet-waarneembare input. [Zie: belastingbaten (-las
ten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxAssets

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in winst of verlies, na
belastingen, activa

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van activa, opgenomen in winst of 13 93 h ii
verlies na belastingen, als gevolg van een redelijkerwijs
mogelijke daling van een niet-waarneembare input. [Zie:
belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in winst of verlies, na
belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten 13 93 h ii
van de entiteit, opgenomen in winst of verlies na belas
tingen, als gevolg van een redelijkerwijs mogelijke daling
van een niet-waarneembare input. [Zie: belastingbaten
(-lasten)]
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Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in winst of verlies, na
belastingen, verplichtingen

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen, opgenomen in 13 93 h ii
winst of verlies na belastingen, als gevolg van een rede
lijkerwijs mogelijke daling van een niet-waarneembare in
put. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxAssets

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in winst of verlies,
vóór belastingen, activa

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van activa, opgenomen in winst of 13 93 h ii
verlies vóór belastingen, als gevolg van een redelijkerwijs
mogelijke daling van een niet-waarneembare input. [Zie:
belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in winst of verlies,
vóór belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten 13 93 h ii
van de entiteit, opgenomen in winst of verlies vóór be
lastingen, als gevolg van een redelijkerwijs mogelijke da
ling van een niet-waarneembare input. [Zie: belastingba
ten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxLiabili
ties

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke daling
van niet-waarneembare input,
opgenomen in winst of verlies,
vóór belastingen, verplichtingen

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen, opgenomen in 13 93 h ii
winst of verlies vóór belastingen, als gevolg van een re
delijkerwijs mogelijke daling van een niet-waarneembare
input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

L 429/445
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, activa

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van activa als gevolg van een redelij 13 93 h ii
kerwijs mogelijke stijging van een niet-waarneembare in
put.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputEntitysOwnEquity
Instruments

X duration,
credit

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten 13 93 h ii
van de entiteit als gevolg van een redelijkerwijs stijging
van een niet-waarneembare input.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputLiabilities

X duration,
credit

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, verplichtingen

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen als gevolg van 13 93 h ii
een redelijkerwijs mogelijke stijging van een niet-waar
neembare input.

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxAssets

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen, activa

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van activa, opgenomen in de overige 13 93 h ii
onderdelen van het totaalresultaat na belastingen, als ge
volg van een redelijkerwijs mogelijke stijging van een nietwaarneembare input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten 13 93 h ii
van de entiteit, opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat na belastingen, als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke stijging van een niet-waar
neembare input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]
18.12.2020
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Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen, opgenomen in de 13 93 h ii
overige onderdelen van het totaalresultaat na belastingen,
als gevolg van een redelijkerwijs mogelijke stijging van
een niet-waarneembare input. [Zie: belastingbaten (-las
ten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxAssets

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, activa

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van activa, opgenomen in de overige 13 93 h ii
onderdelen van het totaalresultaat vóór belastingen, als
gevolg van een redelijkerwijs mogelijke stijging van een
niet-waarneembare input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten 13 93 h ii
van de entiteit, opgenomen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat vóór belastingen, als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke stijging van een niet-waar
neembare input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxLiabilities

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, opgenomen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen, verplichtingen

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen, opgenomen in de 13 93 h ii
overige onderdelen van het totaalresultaat vóór belastin
gen, als gevolg van een redelijkerwijs mogelijke stijging
van een niet-waarneembare input. [Zie: belastingbaten
(-lasten)]
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Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, opgenomen in winst of
verlies, na belastingen, activa

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van activa, opgenomen in winst of 13 93 h ii
verlies na belastingen, als gevolg van een redelijkerwijs
mogelijke stijging van een niet-waarneembare input. [Zie:
belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxEntitysOwnE
quityInstruments

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, opgenomen in winst of
verlies, na belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten 13 93 h ii
van de entiteit, opgenomen in winst of verlies na belas
tingen, als gevolg van een redelijkerwijs mogelijke stijging
van een niet-waarneembare input. [Zie: belastingbaten
(-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxLiabilities

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, opgenomen in winst of
verlies, na belastingen,
verplichtingen

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen, opgenomen in 13 93 h ii
winst of verlies na belastingen, als gevolg van een rede
lijkerwijs mogelijke stijging van een niet-waarneembare
input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxAssets

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, opgenomen in winst of
verlies, vóór belastingen, activa

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van activa, opgenomen in winst of 13 93 h ii
verlies vóór belastingen, als gevolg van een redelijkerwijs
mogelijke stijging van een niet-waarneembare input. [Zie:
belastingbaten (-lasten)]
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Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, opgenomen in winst of
verlies, vóór belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten 13 93 h ii
van de entiteit, opgenomen in winst of verlies vóór be
lastingen, als gevolg van een redelijkerwijs mogelijke stij
ging van een niet-waarneembare input. [Zie: belastingba
ten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxLiabilities

X duration

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde als gevolg van
een redelijkerwijs mogelijke
stijging van niet-waarneembare
input, opgenomen in winst of
verlies, vóór belastingen,
verplichtingen

Het bedrag van de stijging (daling) van de waardering gebruikelijke werkwijze: IFRS
tegen reële waarde van verplichtingen, opgenomen in 13 93 h ii
winst of verlies vóór belastingen, als gevolg van een re
delijkerwijs mogelijke stijging van een niet-waarneembare
input. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration,
credit

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De stijging (daling) van de waardering tegen reële waarde informatieverschaffing: IFRS
van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. [Zie: ge 13 93 e
waardeerd tegen reële waarde [member]; eigenvermogens
instrumenten van een entiteit [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichInputsAre
ChangedIndividuallyAssetsAb
stract

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde voor
gevoeligheidsanalyses waarin
inputs individueel worden
gewijzigd, activa [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichInputsAre
ChangedIndividuallyEntity
sOwnEquityInstrumentsAb
stract

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde voor
gevoeligheidsanalyses waarin
inputs individueel worden
gewijzigd,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit [abstract]
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IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichInputsAre
ChangedIndividuallyLiabilities
Abstract

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde voor
gevoeligheidsanalyses waarin
inputs individueel worden
gewijzigd, verplichtingen [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneously
AssetsAbstract

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde voor
gevoeligheidsanalyses waarin
meerdere inputs gelijktijdig
worden gewijzigd, activa [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneously
EntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde voor
gevoeligheidsanalyses waarin
meerdere inputs gelijktijdig
worden gewijzigd,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneously
LiabilitiesAbstract

Stijging (daling) van de waardering
tegen reële waarde voor
gevoeligheidsanalyses waarin
meerdere inputs gelijktijdig
worden gewijzigd, verplichtingen
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementLiabilities

X duration,
credit

Stijging (daling) van de waardering De stijging (daling) van de waardering tegen reële waarde informatieverschaffing: IFRS
tegen reële waarde, verplichtingen van verplichtingen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde 13 93 e
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
OfFinancialAssetsDescribedIn
Paragraph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Stijging (daling) van de reële
De stijging (daling) van de reële waarde van de in alinea informatieverschaffing: IFRS
waarde van de in alinea 39E(a) van 39E(a) van IFRS 4 beschreven financiële activa. [Zie: fi 4 39E a — vervaldatum
IFRS 4 beschreven financiële activa nanciële activa beschreven in alinea 39E(a) van IFRS 4, 1.1.2021
reële waarde]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
OfFinancialAssetsOther
ThanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Stijging (daling) van de reële
waarde van andere financiële
activa dan die welke in alinea
39E(a) van IFRS 4 zijn
gespecificeerd.
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Referenties

De stijging (daling) van financiële activa. [Zie: financiële informatieverschaffing: IFRS
activa]
7 35H,
informatieverschaffing: IFRS
7 35I

IncreaseDecreaseInFinancia
lAssets

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancia
lAssetsAbstract

Stijging (daling) van financiële
activa [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancia
X instant,
lAssetsArisingFromChangeIn debit
MeasurementAttributeFirstAp
plicationOfIFRS9

Stijging (daling) van financiële
activa die voortvloeit uit een
wijziging in het
waarderingscriterium, eerste
toepassing van IFRS 9

De stijging (daling) van financiële activa die voortvloeit uit informatieverschaffing: IFRS
een wijziging in het waarderingscriterium bij de overgang 7 42L b
van de entiteit naar IFRS 9. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancia
lAssetsOnBasisOfMeasure
mentCategoryFirstApplicatio
nOfIFRS9

X instant,
debit

Stijging (daling) van financiële
activa op basis van de
waarderingscategorie, eerste
toepassing van IFRS 9

De stijging (daling) van financiële activa op basis van de informatieverschaffing: IFRS
betrokken waarderingscategorieën in overeenstemming 7 42L a
met IAS 39 (d.w.z. die welke niet resulteert uit een wij
ziging in het waarderingscriterium bij de overgang naar
IFRS 9). [Zie: financiële activa]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLi X instant,
abilitiesArisingFromChangeIn credit
MeasurementAttributeFirstAp
plicationOfIFRS9

Stijging (daling) van financiële
verplichtingen die voortvloeit uit
een wijziging in het
waarderingscriterium, eerste
toepassing van IFRS 9

De stijging (daling) van financiële verplichtingen die informatieverschaffing: IFRS
voortvloeit uit een wijziging in het waarderingscriterium 7 42L b
bij de overgang van de entiteit naar IFRS 9. [Zie: financi
ële verplichtingen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLi X instant,
credit
abilitiesOnBasisOfMeasure
mentCategoryFirstApplicatio
nOfIFRS9

Stijging (daling) van financiële
verplichtingen op basis van de
waarderingscategorie, eerste
toepassing van IFRS 9

De stijging (daling) van financiële verplichtingen op basis informatieverschaffing: IFRS
van de betrokken waarderingscategorieën in overeenstem 7 42L a
ming met IAS 39 (d.w.z. die welke niet resulteert uit een
wijziging in het waarderingscriterium bij de overgang naar
IFRS 9). [Zie: financiële verplichtingen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) van de
De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit gebruikelijke werkwijze: IFRS
verplichting (het actief) uit hoofde hoofde van verzekeringscontracten. [Zie: verplichting (ac 17 99 — ingangsdatum
van verzekeringscontracten
tief) uit hoofde van verzekeringscontracten]
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsurance
LiabilitiesNetOfReinsurance

X duration,
debit

Stijging (daling) van
verzekeringsverplichtingen, na
aftrek van herverzekering

De stijging (daling) van verzekeringsverplichtingen, na af gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
trek van herverzekering.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInIntangible
AssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Stijging (daling) van immateriële
activa en goodwill

De stijging (daling) van immateriële activa en goodwill. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: immateriële activa en goodwill]
38 118 e
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IncreaseDecreaseInLiabilitie
sArisingFromFinancingActivi
ties

X duration,
credit

Stijging (daling) van uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen

De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voort informatieverschaffing:
vloeiende verplichtingen. [Zie: uit financieringsactiviteiten IAS 7 44B
voortvloeiende verplichtingen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitie
sUnderInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIssued

X duration,
credit

Stijging (daling) van verplichtingen
uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en
herverzekeringscontracten

De stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscon
tracten. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetAsset
sAvailableForBenefits

X duration,
credit

Stijging (daling) van nettoactiva
beschikbaar voor uitkeringen

De stijging (daling) van nettoactiva beschikbaar voor uit informatieverschaffing: IAS
keringen. Nettoactiva beschikbaar voor uitkeringen zijn 26 35 b
activa van een toegezegdpensioenregeling min alle andere
verplichtingen dan de actuariële contante waarde van toe
gezegde pensioenrechten.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Verhoging (verlaging) van de
nettoverplichting (het nettoactief)
uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De verhoging (verlaging) van de nettoverplichting (het informatieverschaffing: IAS
nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. 19 141
[Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensi
oenrechten (actief)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
debit

Stijging (daling) van de nettoinvestering in een financiële lease

De stijging (daling) van de netto-investering in een finan informatieverschaffing: IFRS
ciële lease. [Zie: netto-investering in de financiële lease] 16 93

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberO
fOrdinarySharesIssued

shares

Stijging (daling) van het aantal
uitgegeven gewone aandelen

De stijging (daling) van het aantal uitgegeven gewone gebruikelijke werkwijze: IAS
aandelen. [Zie: gewone aandelen [member]]
1 112 c

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumbe
rOfSharesOutstanding

shares

Stijging (daling) van het aantal
uitstaande aandelen

De stijging (daling) van het aantal uitstaande aandelen. informatieverschaffing:
[Zie: aantal uitstaande aandelen]
IAS 1 79 a iv

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossible
DecreaseInRiskExposureTha
tArisesFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

X duration,
credit

Stijging (daling) van winst (verlies)
als gevolg van redelijkerwijs
mogelijke daling van de
risicopositie die voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten.

De stijging (daling) van winst (verlies) die zou zijn ver
oorzaakt door een redelijkerwijs mogelijke daling van de
risicopositie die voortvloeit uit binnen het toepassings
gebied van IFRS 17 vallende contracten.

NL

ifrs-full

L 429/452

Prefix

voorbeeld: IFRS 4 IG37 —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021

Publicatieblad van de Europese Unie
18.12.2020

informatieverschaffing: IFRS
17 128 a i — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 128 a ii — ingangsdatum
1.1.2021

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De stijging (daling) van winst (verlies), vóór risicolimite informatieverschaffing: IFRS
ring door gehouden herverzekeringscontracten, die zou 17 128 a i — ingangsdatum
zijn veroorzaakt door een redelijkerwijs mogelijke daling 1.1.2021
van de risicopositie die voortvloeit uit binnen het toepas
singsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleInc
reaseInRiskExposureThatAri
sesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X duration,
credit

Stijging (daling) van winst (verlies)
als gevolg van redelijkerwijs
mogelijke stijging van de
risicopositie die voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten.

De stijging (daling) van winst (verlies) die zou zijn ver
oorzaakt door een redelijkerwijs mogelijke stijging van de
risicopositie die voortvloeit uit binnen het toepassings
gebied van IFRS 17 vallende contracten.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleInc
reaseInRiskExposureThatAri
sesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17InsuranceCon
tractsIssuedBeforeMitigation
ByReinsuranceContractsHeld

X duration,
credit

Stijging (daling) van winst (verlies)
als gevolg van redelijkerwijs
mogelijke stijging van de
risicopositie die voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten,
uitgegeven verzekeringscontracten
vóór risicolimitering door
gehouden
herverzekeringscontracten

De stijging (daling) van winst (verlies), vóór risicolimite informatieverschaffing: IFRS
ring door gehouden herverzekeringscontracten, die zou 17 128 a i — ingangsdatum
zijn veroorzaakt door een redelijkerwijs mogelijke stijging 1.1.2021
van de risicopositie die voortvloeit uit binnen het toepas
singsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProvision
ForUnearnedPremium

X duration,
debit

Stijging (daling) van de
voorziening voor niet-verdiende
premies

De stijging (daling) van de voorziening voor niet-ver gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
diende premies. [Zie: niet-verdiende premies]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatory X duration,
DeferralAccountCreditBalan
credit
ces

Stijging (daling) van uitgestelde
creditrekeningen in verband met
prijsregulering

De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in informatieverschaffing: IFRS
verband met prijsregulering. [Zie: uitgestelde creditreke 14 33 a
ningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatory X duration,
DeferralAccountDebitBalances debit

Stijging (daling) van uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering

De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in informatieverschaffing: IFRS
verband met prijsregulering. [Zie: uitgestelde debetreke 14 33 a
ningen in verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS
17 128 a i — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 128 a ii — ingangsdatum
1.1.2021

L 429/453

Stijging (daling) van winst (verlies)
als gevolg van redelijkerwijs
mogelijke daling van de
risicopositie die voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten,
uitgegeven verzekeringscontracten
vóór risicolimitering door
gehouden
herverzekeringscontracten

Publicatieblad van de Europese Unie

IncreaseDecreaseInProfitLoss X duration,
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Stijging (daling) van
herverzekeringsactiva

De stijging (daling) van herverzekeringsactiva. [Zie: her voorbeeld: IFRS 4 IG37 —
verzekeringsactiva]
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReserveOf
GainsAndLossesOnFinancia
lAssetsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensi
veIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC
24cOfIFRS17HaveBeenApp
lied

X duration,
credit

Stijging (daling) van reserve voor
winsten en verliezen uit hoofde
van financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat die verband houdt
met verzekeringscontracten
waarop de alinea’s C18(b), C19(b),
C24(b) en C24(c) van IFRS 17 zijn
toegepast.

De stijging (daling) van de reserve voor winsten en ver gebruikelijke werkwijze: IFRS
liezen uit hoofde van financiële activa gewaardeerd tegen 17 116 — ingangsdatum
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 1.1.2021
de overige onderdelen van het totaalresultaat die verband
houdt met verzekeringscontracten waarop de alinea’s
C18(b), C19(b), C24(b) en C24(c) van IFRS 17 zijn toe
gepast. [Zie: reserve voor winsten en verliezen uit hoofde
van financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de overige onder
delen van het totaalresultaat die verband houdt met ver
zekeringscontracten waarop de alinea’s C18(b), C19(b),
C24(b) en C24(c) van IFRS 17 zijn toegepast]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInWorking
Capital

X duration,
credit

Stijging (daling) van werkkapitaal

De stijging (daling) van het werkkapitaal.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAc
quisitionOfSubsidiary

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van de
overname van
dochterondernemingen, eigen
vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
uit de overname van dochterondernemingen. [Zie: doch 1 106 d
terondernemingen [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAd X duration,
ditionalItemsNecessaryToUn credit
derstandChangeInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van
aanvullende posten noodzakelijk
om de verandering te begrijpen,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit aanvul 17 105 d — ingangsdatum
lende posten die noodzakelijk kunnen zijn om de ver 1.1.2021
andering in de nettoboekwaarde van de verzekeringscon
tracten te begrijpen. [Zie: verplichting (actief) uit hoofde
van verzekeringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAd X duration,
justmentsArisingFromPassage credit
OfTimeAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
sets

Stijging (daling) als gevolg van
aanpassingen die voortvloeien uit
het verstrijken van de tijd,
voorziening voor kredietverliezen
van financiële activa

De stijging (daling) van de voorziening voor kredietver gebruikelijke werkwijze: IFRS
liezen van financiële activa resulterend uit aanpassingen 7 16 — vervaldatum
die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd. [Zie: voor 1.1.2021
ziening voor kredietverliezen van financiële activa]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAd X duration,
justmentsArisingFromPassage credit
OfTimeLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssued

Stijging (daling) als gevolg van
aanpassingen die voortvloeien uit
het verstrijken van de tijd,
verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten
en herverzekeringscontracten

De stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van gebruikelijke werkwijze: IFRS
uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscon 4 37 e — vervaldatum
tracten resulterend uit aanpassingen die voortvloeien uit 1.1.2021
het verstrijken van de tijd. [Zie: verplichtingen uit hoofde
van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzeke
ringscontracten]

gebruikelijke werkwijze: IAS
7 20

18.12.2020

X duration,
debit
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IncreaseDecreaseThroughAd X duration,
justmentsArisingFromPassage debit
OfTimeReinsuranceAssets

Stijging (daling) als gevolg van
aanpassingen die voortvloeien uit
het verstrijken van de tijd,
herverzekeringsactiva

De stijging (daling) van herverzekeringsactiva resulterend gebruikelijke werkwijze: IFRS
uit aanpassingen die voortvloeien uit het verstrijken van 4 37 e — vervaldatum
de tijd. [Zie: herverzekeringsactiva]
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughA
X duration,
mortisationOfInsuranceAcqui credit
sitionCashFlowsInsurance
ContractsLiabilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van
afschrijving van met acquisitie van
verzekeringen verband houdende
kasstromen, verplichting (actief)
uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van verplichting (actief) uit hoofde van informatieverschaffing: IFRS
verzekeringscontracten resulterend uit afschrijving van 17 103 b ii — ingangsdatum
met acquisitie van verzekeringen verband houdende kas 1.1.2021
stromen. [Zie: verplichting (actief) uit hoofde van verzeke
ringscontracten; stijging (daling) als gevolg van met acqui
sitie van verzekeringen verband houdende kasstromen,
verplichting (actief) uit hoofde van verzekeringscontrac
ten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughA
mountsRecognisedInProfitOr
LossAggregateDifferenceBe
tweenFairValueAtInitialRecog
nitionAndAmountDetermine
dUsingValuationTechni
queYetToBeRecognised

X duration

Stijging (daling) als gevolg van
bedragen opgenomen in winst of
verlies, samengevoegd verschil dat
nog in winst of verlies moet
worden opgenomen tussen de
reële waarde bij eerste opname en
de transactieprijs

De stijging (daling) van het samengevoegde verschil dat voorbeeld: IFRS 7 IG14,
nog in winst of verlies moet worden opgenomen, tussen voorbeeld: IFRS 7 28 b
de reële waarde bij eerste opname en de transactieprijs
van financiële instrumenten, resulterend uit bedragen op
genomen in winst of verlies. [Zie: samengevoegd verschil
dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen
tussen reële waarde bij eerste opname en transactieprijs;
financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAp
propriationOfRetainedEar
nings

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van de De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
uitkering van ingehouden winsten, uit de uitkering van ingehouden winsten. [Zie: ingehou 1 106 d
eigen vermogen
den winsten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBa
X duration,
lancesRecognisedInCurrentPe credit
riodInStatementOfFinancial
PositionRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

Stijging (daling) als gevolg van
saldi opgenomen in de
verslagperiode in het overzicht van
de financiële positie, uitgestelde
creditrekeningen in verband met
prijsregulering

De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in voorbeeld: IFRS 14 33 a i
verband met prijsregulering die resulteert uit saldi opge
nomen in de verslagperiode in het overzicht van de fi
nanciële positie. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in ver
band met prijsregulering]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBa
X duration,
lancesRecognisedInCurrentPe debit
riodInStatementOfFinancial
PositionRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

Stijging (daling) als gevolg van
saldi opgenomen in de
verslagperiode in het overzicht van
de financiële positie, uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering

De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in voorbeeld: IFRS 14 33 a i
verband met prijsregulering die resulteert uit saldi opge
nomen in de verslagperiode in het overzicht van de fi
nanciële positie. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in ver
band met prijsregulering]

NL

ifrs-full

18.12.2020
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Stijging (daling) als gevolg van
bedrijfscombinaties en
vervreemdingen, nettoverplichting
(nettoactief) uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten

De stijging (daling) van de nettoverplichting (het netto informatieverschaffing: IAS
actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten resulte 19 141 h
rend uit bedrijfscombinaties en vervreemdingen. [Zie: be
drijfscombinaties [member]; nettoverplichting (nettoactief)
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi X duration,
nessCombinationsAndDispos debit
alsReimbursementRights

Stijging (daling) als gevolg van
bedrijfscombinaties en
vervreemdingen, restitutierechten

De stijging (daling) van restitutierechten resulterend uit de informatieverschaffing: IAS
gevolgen van bedrijfscombinaties en vervreemdingen. [Zie: 19 141 h
bedrijfscombinaties [member]; restitutierechten, gewaar
deerd tegen reële waarde]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi X duration,
nessCombinationsDeferred
credit
TaxLiabilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van
bedrijfscombinaties, uitgestelde
belastingverplichting (-vordering)

De stijging (daling) van de uitgestelde belastingverplich gebruikelijke werkwijze: IAS
ting (-vordering) resulterend uit bedrijfscombinaties. [Zie: 12 81
uitgestelde belastingverplichting (-vordering)]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughCashFlowsInsurance
ContractsLiabilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van
kasstromen, verplichting (actief)
uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit kasstro 17 105 a — ingangsdatum
men. [Zie: verplichting (actief) uit hoofde van verzeke 1.1.2021
ringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughCashFlowsInsurance
ContractsLiabilityAssetAb
stract

Stijging (daling) als gevolg van
kasstromen, verplichting (actief)
uit hoofde van
verzekeringscontracten [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecrease
X duration,
ThroughChangeInDiscountRa credit
teContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombination

Stijging (daling) als gevolg van
wijzigingen in de
disconteringsvoet, voorwaardelijke
verplichtingen opgenomen in een
bedrijfscombinatie

ifrs-full

IncreaseDecrease
X duration,
ThroughChangeInDiscountRa credit
teOtherProvisions

Stijging (daling) als gevolg van een De stijging (daling) van andere voorzieningen resulterend informatieverschaffing: IAS
wijziging in de disconteringsvoet, uit een wijziging in de disconteringsvoet. [Zie: andere 37 84 e
andere voorzieningen
voorzieningen]

X duration,
credit
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opgenomen in een bedrijfscombinatie als gevolg van wij 3 B67 c
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drijfscombinaties [member]]

18.12.2020
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attributen

Label
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Stijging (daling) als gevolg van de
verandering van het eigen
vermogen van
dochterondernemingen, eigen
vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen van de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
resulterend uit de verandering van het eigen vermogen 1 106 d
van dochterondernemingen. [Zie: dochterondernemingen
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangeInRiskAdjust
mentForNonfinancialRisk
ThatDoesNotRelateToFuture
OrPastServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
verandering in risicoaanpassing
voor niet-financieel risico die niet
met toekomstige diensten of in het
verleden verleende diensten
verband houdt, verplichting (actief)
uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten, die resulteert uit de 17 104 b ii — ingangsdatum
verandering in de risicoaanpassing voor niet-financieel ri 1.1.2021
sico die niet met toekomstige diensten of in het verleden
verleende diensten verband houdt. [Zie: verplichting (ac
tief) uit hoofde van verzekeringscontracten; risicoaanpas
sing voor niet-financieel risico [member]]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangesInDiscoun
tRatesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
wijzigingen in disconteringsvoeten,
uitgestelde creditrekeningen in
verband met prijsregulering

De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
verband met prijsregulering resulterend uit wijzigingen
in disconteringsvoeten. [Zie: uitgestelde creditrekeningen
in verband met prijsregulering]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangesInDiscoun
tRatesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
wijzigingen in disconteringsvoeten,
uitgestelde debetrekeningen in
verband met prijsregulering

De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
verband met prijsregulering resulterend uit wijzigingen
in disconteringsvoeten. [Zie: uitgestelde debetrekeningen
in verband met prijsregulering]

ifrs-full

IncreaseDecrease
X duration,
ThroughChangesInEstimatesT credit
hatAdjustContractualService
MarginInsuranceContractsLia
bilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van
schattingswijzigingen die tot een
aanpassing van de contractuele
dienstenmarge leiden, verplichting
(actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit schat 17 104 a i — ingangsdatum
tingswijzigingen die tot een aanpassing van de contractu 1.1.2021
ele dienstenmarge leiden. [Zie: verplichting (actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten; contractuele diensten
marge [member]]

ifrs-full

IncreaseDecrease
X duration,
ThroughChangesInEstimatesT credit
hatDoNotAdjustContractual
ServiceMarginInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van
schattingswijzigingen die niet tot
een aanpassing van de
contractuele dienstenmarge leiden,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit schat 17 104 a ii — ingangsdatum
tingswijzigingen die niet tot een aanpassing van de con 1.1.2021
tractuele dienstenmarge leiden. [Zie: verplichting (actief)
uit hoofde van verzekeringscontracten; contractuele dien
stenmarge [member]]

L 429/457
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Stijging (daling) als gevolg van
veranderingen in reële waarden,
uit financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen

De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voort informatieverschaffing:
vloeiende verplichtingen resulterend uit veranderingen in IAS 7 44B d
reële waarden. [Zie: uit financieringsactiviteiten voortvloei
ende verplichtingen]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangesInForeignEx
changeRatesNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
wisselkoerswijzigingen,
nettoverplichting (nettoactief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De stijging (daling) van de nettoverplichting (het netto informatieverschaffing: IAS
actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten resulte 19 141 e
rend uit wisselkoerswijzigingen. [Zie: nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangesInForeignEx
changeRatesRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
wisselkoerswijzigingen, uitgestelde
creditrekeningen in verband met
prijsregulering

De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
verband met prijsregulering resulterend uit wisselkoerswij
zigingen. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in verband
met prijsregulering]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangesInForeignEx
changeRatesRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalances

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
wisselkoerswijzigingen, uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering

De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
verband met prijsregulering resulterend uit wisselkoerswij
zigingen. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in verband met
prijsregulering]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangesInModelsOr
RiskParametersExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
wijzigingen in modellen of
risicoparameters, blootstelling aan
kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiëlegarantiecontracten

De stijging (daling) van blootstelling aan kredietrisico bij voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten resul voorbeeld: IFRS 7 35H
terend uit wijzigingen in modellen of risicoparameters.
[Zie: blootstelling aan kredietrisico bij leningtoezeggingen
en financiële-garantiecontracten]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangesInModelsOr
RiskParametersFinancialAssets

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
wijzigingen in modellen of
risicoparameters, financiële activa

De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
wijzigingen in modellen of risicoparameters. [Zie: financi voorbeeld: IFRS 7 35H
ële activa]

18.12.2020
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ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
wijzigingen in eigendomsbelangen
in dochterondernemingen die niet
leiden tot verlies van zeggenschap,
eigen vermogen

De stijging (daling) van eigen vermogen als gevolg van informatieverschaffing: IAS
wijzigingen in eigendomsbelangen in dochterondernemin 1 106 d iii
gen die niet leiden tot verlies van zeggenschap. [Zie:
dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangesInOwner
shipInterestsInSubsidiariesT
hatDoNotResultInLossOfCon
trolEquityAttributableToOw
nersOfParent

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
wijzigingen in eigendomsbelangen
in dochterondernemingen die niet
leiden tot verlies van zeggenschap,
eigen vermogen toe te rekenen
aan eigenaars van de
moedermaatschappij

De stijging (daling) van het eigen vermogen toe te rekenen informatieverschaffing: IFRS
aan eigenaars van de moedermaatschappij als gevolg van 12 18
wijzigingen in eigendomsbelangen in dochterondernemin
gen die niet leiden tot verlies van zeggenschap. [Zie:
dochterondernemingen [member]; eigen vermogen toe te
rekenen aan eigenaars van de moedermaatschappij]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangesThatRelate
ToCurrentServiceInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van met
lopende diensten verband
houdende veranderingen,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit met 17 104 b — ingangsdatum
lopende diensten verband houdende veranderingen. [Zie: 1.1.2021
verplichting (actief) uit hoofde van verzekeringscontrac
ten]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangesThatRelate
ToCurrentServiceInsurance
ContractsLiabilityAssetAb
stract

Stijging (daling) als gevolg van met
lopende diensten verband
houdende veranderingen,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecrease
X duration,
credit
ThroughChangesThatRelate
ToFutureServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van met
toekomstige diensten verband
houdende veranderingen,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughChangesThatRelate
ToFutureServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

Stijging (daling) als gevolg van met
toekomstige diensten verband
houdende veranderingen,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten [abstract]

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit met
lopende diensten verband houdende veranderingen. [Zie:
verplichting (actief) uit hoofde van verzekeringscontrac
ten]
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ifrs-full
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Prefix

informatieverschaffing: IFRS
17 103 b iv — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 104 a — ingangsdatum
1.1.2021

L 429/459

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Documentatielabel

Referenties

informatieverschaffing: IFRS
17 103 b iii — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 104 c — ingangsdatum
1.1.2021

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van met
in het verleden verleende diensten
verband houdende veranderingen,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit met
in het verleden verleende diensten verband houdende ver
anderingen, d.w.z. veranderingen in vervullingskasstromen
die met ontstane claims verband houden. [Zie: verplich
ting (actief) uit hoofde van verzekeringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCon X duration,
versionOfConvertibleInstru
credit
ments

Stijging (daling) als gevolg van de
conversie van converteerbare
instrumenten, eigen vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
1 106 d
uit de conversie van converteerbare instrumenten.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu X duration,
mulativeCatchupAdjustments debit
ToRevenueArisingFromChan
geInEstimateOfTransactionPri
ceContractAssets

Stijging (daling) als gevolg van
cumulatieve inhaalaanpassingen
aan opbrengsten die voortvloeien
uit een wijziging in een schatting
van de transactieprijs,
contractactiva

De stijging (daling) van contractactiva resulterend uit cu voorbeeld: IFRS 15 118 b
mulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die resul
teren uit een wijziging in een schatting van de transactie
prijs. De transactieprijs is de vergoeding waarop een en
titeit verwacht 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 inhaalaanpassingen aan opbrengsten, con
tractactiva]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu X duration,
mulativeCatchupAdjustments credit
ToRevenueArisingFromChan
geInEstimateOfTransactionPri
ceContractLiabilities

Stijging (daling) als gevolg van
cumulatieve inhaalaanpassingen
aan opbrengsten die voortvloeien
uit een wijziging in een schatting
van de transactieprijs,
contractverplichtingen

De stijging (daling) van contractverplichtingen resulterend voorbeeld: IFRS 15 118 b
uit cumulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die
voortvloeien uit een wijziging in een schatting van de
transactieprijs. De transactieprijs 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 bedragen (bijvoor
beeld bepaalde omzetbelastingen). [Zie: stijging (daling) als
gevolg van cumulatieve inhaalaanpassingen aan opbreng
sten, contractverplichtingen]

18.12.2020

IncreaseDecrease
ThroughChangesThatRelate
ToPastServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAsset
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Stijging (daling) als gevolg van
cumulatieve inhaalaanpassingen
aan opbrengsten die voortvloeien
uit een wijziging in de meting van
voortgang, contractactiva

De stijging (daling) van contractactiva resulterend uit cu voorbeeld: IFRS 15 118 b
mulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die resul
teren uit een wijziging in de meting van voortgang. [Zie:
stijging (daling) als gevolg van cumulatieve inhaalaanpas
singen aan opbrengsten, contractactiva]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustments
ToRevenueArisingFromChan
geInMeasureOfProgressCon
tractLiabilities

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
cumulatieve inhaalaanpassingen
aan opbrengsten die voortvloeien
uit een wijziging in de meting van
voortgang, contractverplichtingen

De stijging (daling) van contractverplichtingen resulterend voorbeeld: IFRS 15 118 b
uit cumulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die
voortvloeien uit een wijziging in de meting van voort
gang. [Zie: stijging (daling) als gevolg van cumulatieve
inhaalaanpassingen aan opbrengsten, contractverplichtin
gen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustments
ToRevenueArisingFromCon
tractModificationContractAs
sets

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
cumulatieve inhaalaanpassingen
aan opbrengsten die voortvloeien
uit een contractherziening,
contractactiva

De stijging (daling) van contractactiva resulterend uit cu voorbeeld: IFRS 15 118 b
mulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die voort
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 con
tract wordt goedgekeurd. [Zie: stijging (daling) als gevolg
van cumulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten,
contractactiva]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustments
ToRevenueArisingFromCon
tractModificationContractLia
bilities

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
cumulatieve inhaalaanpassingen
aan opbrengsten die voortvloeien
uit een contractherziening,
contractverplichtingen

De stijging (daling) van contractverplichtingen resulterend voorbeeld: IFRS 15 118 b
uit cumulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten die
voortvloeien uit een contractherziening. Een contracther
ziening 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 opbreng
sten, contractverplichtingen]

L 429/461

X duration,
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Stijging (daling) als gevolg van
cumulatieve inhaalaanpassingen
aan opbrengsten, contractactiva

De stijging (daling) van contractactiva resulterend uit cu voorbeeld: IFRS 15 118 b
mulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten. [Zie: con
tractactiva; opbrengsten uit hoofde van contracten met
klanten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustments
ToRevenueContractLiabilities

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
cumulatieve inhaalaanpassingen
aan opbrengsten,
contractverplichtingen

De stijging (daling) van contractverplichtingen resulterend voorbeeld: IFRS 15 118 b
uit cumulatieve inhaalaanpassingen aan opbrengsten. [Zie:
contractverplichtingen; opbrengsten uit hoofde van con
tracten met klanten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughDis
posalOfSubsidiary

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van de
vervreemding van
dochterondernemingen, eigen
vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
uit de vervreemding van dochterondernemingen. [Zie: 1 106 d
dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectOfChangesInForeignEx
changeRatesLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
gevolgen van
wisselkoerswijzigingen, uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen

De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voort informatieverschaffing:
vloeiende verplichtingen resulterend uit de gevolgen van IAS 7 44B c
wisselkoerswijzigingen. [Zie: uit financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectOfChangesInRiskOfNon
performanceByIssuerOfRein
suranceContractsHeldInsuran
ceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
effect van veranderingen in risico
van verzuim door emittent van
gehouden
herverzekeringscontracten,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit het ef 17 105 b — ingangsdatum
fect van veranderingen in het risico van verzuim door de 1.1.2021
emittent van gehouden herverzekeringscontracten. [Zie:
verplichting (actief) uit hoofde van verzekeringscontracten;
aangehouden herverzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfContractsAcquiredIn
PeriodInsuranceContractsLia
bilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
effecten van tijdens de periode
verworven contracten, verplichting
(actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit de ef 17 108 a — ingangsdatum
fecten van contracten die tijdens de periode via overdrach 1.1.2021
ten van verzekeringscontracten of bedrijfscombinaties van
andere entiteiten zijn verworven. [Zie: verplichting (actief)
uit hoofde van verzekeringscontracten]
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Prefix

Elementnaam/rol URI
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attributen
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Referenties

informatieverschaffing: IFRS
17 104 a iii — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 107 — ingangsdatum
1.1.2021

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
effecten van tijdens de periode
voor het eerst opgenomen
contracten, verplichting (actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit de ef
fecten van contracten die tijdens de periode voor het eerst
zijn opgenomen. [Zie: verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
X duration,
fectsOfGroupsOfOnerousCon credit
tractsInitiallyRecognisedInPe
riodInsuranceContractsLiabili
tyAsset

Stijging (daling) als gevolg van
effecten van tijdens de periode
voor het eerst opgenomen
groepen van verlieslatende
contracten, verplichting (actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit de ef 17 108 b — ingangsdatum
fecten van groepen van verlieslatende contracten die tij 1.1.2021
dens de periode voor het eerst zijn opgenomen. Een ver
zekeringscontract is verlieslatend op de datum van eerste
opname als de aan het contract toegerekende vervullings
kasstromen, alle met de acquisitie verband houdende kas
stromen die eerder waren opgenomen en alle uit het con
tract voortvloeiende kasstromen samen op de datum van
eerste opname in een netto-uitstroom van kasmiddelen
resulteren. [Zie: verplichting (actief) uit hoofde van ver
zekeringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExer X duration,
credit
ciseOfOptions

Stijging (daling) als gevolg van de
uitoefening van opties, eigen
vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
1 106 d
uit de uitoefening van opties.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExer X duration,
ciseOfWarrantsEquity
credit

Stijging (daling) als gevolg van de
uitoefening van warrants, eigen
vermogen

De stijging (daling) van eigen vermogen resulterend uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
uitoefening van warrants.
1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEx
perienceAdjustmentsInsuran
ceContractsLiabilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van
ervaringsaanpassingen,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit erva 17 104 b iii — ingangsdatum
ringsaanpassingen. Ervaringsaanpassing is een verschil tus 1.1.2021
sen: a) wat premieontvangsten (en alle daaraan gerela
teerde kasstromen zoals met de acquisitie van verzekerin
gen verband houdende kasstromen en verzekeringspre
miebelastingen) betreft — de schatting aan het begin
van de periode van de tijdens de periode verwachte be
dragen en de feitelijke kasstromen in die periode; of b)
wat lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten (exclusief
lasten uit hoofde van de acquisitie van verzekeringen)
betreft — de schatting aan het begin van de periode
van de tijdens de periode naar verwachting te maken
kosten en de feitelijke gemaakte kosten in die periode.
[Zie: verplichting (actief) uit hoofde van verzekeringscon
tracten]

X duration,
credit

L 429/463

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfContractsInitiallyRe
cognisedInPeriodInsurance
ContractsLiabilityAsset
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De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voort informatieverschaffing:
vloeiende verplichtingen resulterend uit financieringskas IAS 7 44B a
stromen. [Zie: kasstromen uit hoofde van (gebruikt in)
financieringsactiviteiten; uit financieringsactiviteiten voort
vloeiende verplichtingen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFo
X duration,
credit
reignExchangeAndOtherMo
vementsExposureToCreditRis
kOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

Stijging (daling) als gevolg van
wisselkoersschommelingen en
andere bewegingen, blootstelling
aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiëlegarantiecontracten

De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
bij leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten re voorbeeld: IFRS 7 35H
sulterend uit wisselkoersschommelingen en andere be
wegingen. [Zie: blootstelling aan kredietrisico bij lening
toezeggingen en financiële-garantiecontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFo
reignExchangeAndOtherMo
vementsExposureToCreditRis
kOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts
Abstract

Stijging (daling) als gevolg van
wisselkoersschommelingen en
andere bewegingen, blootstelling
aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiëlegarantiecontracten [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFo
reignExchangeAndOtherMo
vementsFinancialAssets

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFo
reignExchangeAndOtherMo
vementsFinancialAssetsAb
stract

Stijging (daling) als gevolg van
wisselkoersschommelingen en
andere bewegingen, financiële
activa [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFo
X duration,
reignExchangeExposureToCre credit
ditRiskOnLoanCommitments
AndFinancialGuaranteeCon
tracts

Stijging (daling) als gevolg van de
wisselkoers, blootstelling aan
kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiëlegarantiecontracten

De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
bij leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten re voorbeeld: IFRS 7 35H
sulterend uit de wisselkoers. [Zie: blootstelling aan kre
dietrisico bij leningtoezeggingen en financiële-garantiecon
tracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFo
reignExchangeFinancialAssets

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van de
wisselkoers, financiële activa

De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit de voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
wisselkoers. [Zie: financiële activa]
voorbeeld: IFRS 7 35H

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
wisselkoersschommelingen en
andere bewegingen, financiële
activa

De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
wisselkoersschommelingen en andere bewegingen. [Zie: voorbeeld: IFRS 7 35H
financiële activa]
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voortvloeiende verplichtingen

Publicatieblad van de Europese Unie

IncreaseDecreaseThroughFi
X duration,
nancingCashFlowsLiabilitiesA credit
risingFromFinancingActivities

NL

ifrs-full

L 429/464

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Stijging (daling) van winsten
(verliezen) tijdens de periode,
reserve voor winsten en verliezen
uit hoofde van financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat
die verband houdt met
verzekeringscontracten waarop de
alinea’s C18(b), C19(b), C24(b) en
C24(c) van IFRS 17 zijn toegepast.

De stijging (daling) van de reserve voor winsten en ver voorbeeld: IFRS 17 116 —
liezen uit hoofde van financiële activa gewaardeerd tegen ingangsdatum 1.1.2021
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat die verband
houdt met verzekeringscontracten waarop de alinea’s
C18(b), C19(b), C24(b) en C24(c) van IFRS 17 zijn toe
gepast resulterend uit winsten (verliezen) tijdens de peri
ode. [Zie: reserve voor winsten en verliezen uit hoofde
van financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de overige onder
delen van het totaalresultaat die verband houdt met ver
zekeringscontracten waarop de alinea’s C18(b), C19(b),
C24(b) en C24(c) van IFRS 17 zijn toegepast]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsAndOtherIncur
redInsuranceServiceExpense
sInsuranceContractsLiability
Asset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
ontstane claims en andere
aangegane lasten uit hoofde van
verzekeringsdiensten, verplichting
(actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit ont 17 103 b i — ingangsdatum
stane claims en andere aangegane lasten uit hoofde van 1.1.2021
verzekeringsdiensten. [Zie: verplichting (actief) uit hoofde
van verzekeringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsPaidAndOtherIn
suranceServiceExpensesPaid
ForInsuranceContractsIssued
ExcludingInsuranceAcquisiti
onCashFlowsInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) van betaalde
ontstane claims en andere betaalde
aangegane lasten uit hoofde van
verzekeringsdiensten voor
uitgegeven verzekeringscontracten
met uitzondering van met de
acquisitie van verzekeringen
verband houdende kasstromen,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit be 17 105 a iii — ingangsdatum
taalde ontstane claims en andere betaalde lasten uit 1.1.2021
hoofde van verzekeringsdiensten voor uitgegeven verzeke
ringscontracten, met uitsluiting van met de acquisitie van
verzekeringen verband houdende kasstromen. [Zie: ver
plichting (actief) uit hoofde van verzekeringscontracten;
stijging (daling) als gevolg van met acquisitie van verzeke
ringen verband houdende kasstromen, verplichting (actief)
uit hoofde van verzekeringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
X duration,
curredClaimsRecoveredAndO credit
therInsuranceServiceExpenses
RecoveredUnderReinsurance
ContractsHeldInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Stijging (daling) van geïnde
ontstane claims en andere geïnde
aangegane lasten uit hoofde van
verzekeringsdiensten op grond van
aangehouden
herverzekeringscontracten,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit geïnde 17 105 a iii — ingangsdatum
ontstane claims en andere geïnde lasten uit hoofde van 1.1.2021
verzekeringsdiensten op grond van gehouden herverzeke
ringscontracten. [Zie: verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten; aangehouden herverzekeringscon
tracten [member]]

L 429/465

X duration,
credit
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IncreaseDecrease
ThroughGainsLossesInPerio
dReserveOfGainsAndLosse
sOnFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
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graphsC18bC19bC24bAndC
24cOfIFRS17HaveBeenApp
lied
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De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit met 17 105 a ii — ingangsdatum
acquisitie van verzekeringen verband houdende kasstro 1.1.2021
men. Met de acquisitie van verzekeringen verband hou
dende kasstromen zijn kasstromen die voortvloeien uit de
kosten die aan het verkopen, sluiten en starten van een
groep verzekeringscontracten verbonden zijn en die recht
streeks toerekenbaar zijn aan de portefeuille van verzeke
ringscontracten waartoe de groep behoort. Dergelijke kas
stromen omvatten kasstromen die niet rechtstreeks toere
kenbaar zijn aan individuele contracten of groepen ver
zekeringscontracten binnen de portefeuille. [Zie: verplich
ting (actief) uit hoofde van verzekeringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceFinanceIncomeOrExpen credit
sesInsuranceContractsLiabili
tyAsset

Stijging (daling) als gevolg van
verzekeringsfinancieringsbaten of
-lasten, verplichting (actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit ver 17 105 c — ingangsdatum
zekeringsfinancieringsbaten of -lasten. [Zie: verplichting 1.1.2021
(actief) uit hoofde van verzekeringscontracten; verzeke
ringsfinancieringsbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceRevenueInsuranceCon
credit
tractsLiabilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van
verzekeringsopbrengsten,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit ver 17 103 a — ingangsdatum
zekeringsopbrengsten. [Zie: verplichting (actief) uit hoofde 1.1.2021
van verzekeringscontracten; verzekeringsopbrengsten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

Stijging (daling) als gevolg van
verzekeringsopbrengsten,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceRevenueNotRelatedTo
credit
ContractsThatExistedAtTransi
tionDateToWhichModifiedRe
trospectiveApproachOrFairVa
lueApproachHasBeenApplie
dInsuranceContractsLiability
Asset

Stijging (daling) van
verzekeringsopbrengsten die geen
verband houdt met contracten die
bestonden op de overgangsdatum
en waarop de gewijzigde
retroactieve benadering of de
reëlewaardebenadering is
toegepast, verplichting (actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit ver 17 114 c — ingangsdatum
zekeringsopbrengsten die geen verband houdt met con 1.1.2021
tracten die bestonden op de overgangsdatum waarop de
gewijzigde retroactieve benadering (zoals beschreven in de
alinea’s C6-C19 van IFRS 17) of de reëlewaardebenadering
(zoals beschreven in de alinea’s C20-C24 van IFRS 17) is
toegepast. [Zie: verplichting (actief) uit hoofde van ver
zekeringscontracten; verzekeringsopbrengsten]
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acquisitie van verzekeringen
verband houdende kasstromen,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

Publicatieblad van de Europese Unie

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceAcquisitionCashFlowsIn credit
suranceContractsLiabilityAsset

NL

ifrs-full

L 429/466

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit ver 17 114 b — ingangsdatum
zekeringsopbrengsten die verband houdt met contracten 1.1.2021
die bestonden op de overgangsdatum waarop de re
ëlewaardebenadering (zoals beschreven in de alinea’s
C20-C24 van IFRS 17) is toegepast. [Zie: verplichting
(actief) uit hoofde van verzekeringscontracten; verzeke
ringsopbrengsten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceRevenueRelatedToCon
credit
tractsThatExistedAtTransition
DateToWhichModifiedRetro
spectiveApproachHasBeen
AppliedInsuranceContractsLi
abilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van
verzekeringsopbrengsten die
verband houdt met contracten die
bestonden op de overgangsdatum
en waarop de gewijzigde
retroactieve benadering is
toegepast, verplichting (actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit ver 17 114 a — ingangsdatum
zekeringsopbrengsten die verband houdt met contracten 1.1.2021
die bestonden op de overgangsdatum waarop de gewij
zigde retroactieve benadering (zoals beschreven in de ali
nea’s C6-C19 van IFRS 17) is toegepast. [Zie: verplichting
(actief) uit hoofde van verzekeringscontracten; verzeke
ringsopbrengsten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceServiceExpensesInsuran credit
ceContractsLiabilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van
lasten uit hoofde van
verzekeringsdiensten, verplichting
(actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit de las 17 103 b — ingangsdatum
ten uit hoofde van verzekeringsdiensten. [Zie: verplichting 1.1.2021
(actief) uit hoofde van verzekeringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceExpensesInsuran
ceContractsLiabilityAssetAb
stract

Stijging (daling) als gevolg van
lasten uit hoofde van
verzekeringsdiensten, verplichting
(actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultForReconci
liationByComponentsInsuran
ceContractsLiabilityAssetAb
stract

Stijging (daling) als gevolg van
verzekeringsdienstenresultaat voor
aansluiting per component,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultForReconci
liationByRemainingCoverage
AndIncurredClaimsInsurance
ContractsLiabilityAssetAb
stract

Stijging (daling) van
verzekeringsdienstenresultaat voor
aansluiting volgens resterende
dekking en ontstane claims, actief
(verplichting) uit hoofde van
verzekeringscontracten [abstract]

L 429/467
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informatieverschaffing: IFRS
17 103 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 104 — ingangsdatum
1.1.2021

Stijging (daling) als gevolg van
verzekeringsdienstenresultaat,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit het ver
zekeringsdienstenresultaat. [Zie: verplichting (actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten; verzekeringsdiensten
resultaat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
vestmentComponentsExclu
dedFromInsuranceRevenue
AndInsuranceServiceExpense
sInsuranceContractsLiability
Asset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
beleggingscomponenten die niet
onder verzekeringsopbrengsten en
lasten uit hoofde van
verzekeringsdiensten vallen,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit beleg 17 103 c — ingangsdatum
gingscomponenten die niet onder de verzekerings 1.1.2021
opbrengsten en de lasten uit hoofde van verzekeringsdien
sten vallen. [Zie: beschrijving van de benadering gebruikt
voor het bepalen van beleggingscomponenten; verplich
ting (actief) uit hoofde van verzekeringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughLos
sOfControlOfSubsidiaryDefer
redTaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
verlies van zeggenschap over een
dochteronderneming, uitgestelde
belastingverplichting (-vordering)

De daling van de uitgestelde belastingverplichting (-vorde gebruikelijke werkwijze: IAS
ring) resulterend uit het verlies van zeggenschap over een 12 81
dochteronderneming. [Zie: uitgestelde belastingverplich
ting (-vordering)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughMo
dificationOfContractual
CashFlowsExposureToCredi
tRiskOnLoanCommitments
AndFinancialGuaranteeCon
tracts

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van de
wijziging van contractuele
kasstromen, blootstelling aan
kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiëlegarantiecontracten

De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico voorbeeld: IFRS 7 35I b
bij leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten re
sulterend uit de wijziging van contractuele kasstromen.
[Zie: blootstelling aan kredietrisico bij leningtoezeggingen
en financiële-garantiecontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughMo
dificationOfContractual
CashFlowsFinancialAssets

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van de
wijziging van contractuele
kasstromen, financiële activa

De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit de voorbeeld: IFRS 7 35I b
wijziging van contractuele kasstromen. [Zie: financiële ac
tiva]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesAllowan
ceAccountForCreditLossesOf
FinancialAssets

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen,
voorziening voor kredietverliezen
van financiële activa

De stijging (daling) van een voorziening voor kredietver gebruikelijke werkwijze: IFRS
liezen van financiële activa resulterend uit de nettowissel 7 16 — vervaldatum
koersverschillen die ontstaan wanneer de jaarrekening 1.1.2021
wordt omgerekend van de functionele valuta in een an
dere presentatievaluta, met inbegrip van de omrekening
van een buitenlandse bedrijfsactiviteit in de presentatieva
luta van de verslaggevende entiteit. [Zie: voorziening voor
kredietverliezen van financiële activa]
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De stijging (daling) van biologische activa resulterend uit informatieverschaffing: IAS
de nettowisselkoersverschillen die ontstaan bij de omreke 41 50 f
ning van de jaarrekening van de functionele valuta in een
andere presentatievaluta, met inbegrip van de omrekening
van een buitenlandse bedrijfsactiviteit in de presentatieva
luta van de verslaggevende entiteit. [Zie: biologische ac
tiva]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesDeferre
dAcquisitionCostsArisingFro
mInsuranceContracts

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen,
uitgestelde acquisitiekosten die
voortvloeien uit
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van uitgestelde acquisitiekosten die gebruikelijke werkwijze: IFRS
voortvloeien uit verzekeringscontracten resulterend uit 4 37 e — vervaldatum
de nettowisselkoersverschillen die ontstaan wanneer de 1.1.2021
jaarrekening wordt omgerekend van de functionele valuta
in een andere presentatievaluta, met inbegrip van de om
rekening van een buitenlandse bedrijfsactiviteit in de pre
sentatievaluta van de verslaggevende entiteit. [Zie: uit
gestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekerings
contracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesDeferred
TaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen,
uitgestelde belastingverplichting
(-vordering)

De stijging (daling) van de uitgestelde belastingverplich gebruikelijke werkwijze: IAS
ting (-vordering) resulterend uit de nettowisselkoersver 12 81
schillen die ontstaan wanneer de jaarrekening wordt om
gerekend van de functionele valuta in een andere presen
tatievaluta, met inbegrip van de omrekening van een bui
tenlandse bedrijfsactiviteit in de presentatievaluta van de
verslaggevende entiteit. [Zie: uitgestelde belastingverplich
ting (-vordering)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesGoodwill

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen,
goodwill

De stijging (daling) van goodwill resulterend uit de netto informatieverschaffing: IFRS
wisselkoersverschillen die ontstaan bij de omrekening van 3 B67 d vi
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: goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesIntangi
bleAssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen,
immateriële activa en goodwill

De stijging (daling) van immateriële activa en goodwill gebruikelijke werkwijze: IAS
resulterend uit de nettowisselkoersverschillen die ontstaan 38 118 e vii
wanneer de jaarrekening wordt omgerekend van de func
tionele valuta in een andere presentatievaluta, met in
begrip van de omrekening van een buitenlandse bedrijfs
activiteit in de presentatievaluta van de verslaggevende
entiteit. [Zie: immateriële activa en goodwill]
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Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen, andere
immateriële activa dan goodwill

De stijging (daling) van andere immateriële activa dan informatieverschaffing: IAS
goodwill, resulterend uit de nettowisselkoersverschillen 38 118 e vii
die ontstaan bij de omrekening van de jaarrekening van
de functionele valuta in een andere presentatievaluta, met
inbegrip van de omrekening van een buitenlandse be
drijfsactiviteit in de presentatievaluta van de verslagge
vende entiteit. [Zie: andere immateriële activa dan good
will]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesInvest
mentProperty

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen,
vastgoedbeleggingen

De stijging (daling) van vastgoedbeleggingen resulterend
uit de nettowisselkoersverschillen die ontstaan bij de om
rekening van de jaarrekening van de functionele valuta in
een andere presentatievaluta, met inbegrip van de om
rekening van een buitenlandse bedrijfsactiviteit in de pre
sentatievaluta van de verslaggevende entiteit. [Zie: vast
goedbeleggingen]

informatieverschaffing: IAS
40 76 e,
informatieverschaffing: IAS
40 79 d vi

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesLiabilitie
sUnderInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIssued

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen,
verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten
en herverzekeringscontracten

De verandering van verzekeringsverplichtingen resulterend
uit de nettowisselkoersverschillen die ontstaan uit de om
rekening van de jaarrekening in een andere presentatieva
luta en bij de omrekening van een buitenlandse bedrijfs
activiteit in de presentatievaluta. [Zie: verplichtingen uit
hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herver
zekeringscontracten]

voorbeeld: IFRS 4 IG37f —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet X duration,
ExchangeDifferencesOtherPro credit
visions

Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen, andere
voorzieningen

De stijging (daling) van andere voorzieningen resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
uit wisselkoerswijzigingen uit hoofde van voorzieningen 37 84
gewaardeerd in een valuta die verschilt van de presenta
tievaluta van de entiteit. [Zie: andere voorzieningen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesProper
tyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen,
materiële vaste activa

De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend informatieverschaffing: IAS
uit de nettowisselkoersverschillen die ontstaan bij de om 16 73 e viii
rekening van de jaarrekening van de functionele valuta in
een andere presentatievaluta, met inbegrip van de om
rekening van een buitenlandse bedrijfsactiviteit in de pre
sentatievaluta van de verslaggevende entiteit. [Zie: materi
ële vaste activa]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesReimbur
sementRightsAtFairValue

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen,
restitutierechten, gewaardeerd
tegen reële waarde

De stijging (daling) van de reële waarde van restitutierech informatieverschaffing: IAS
ten resulterend uit wisselkoerswijzigingen uit hoofde van 19 141 e
regelingen gewaardeerd in een valuta die verschilt van de
presentatievaluta van de entiteit. [Zie: gewaardeerd tegen
reële waarde [member]; restitutierechten, gewaardeerd te
gen reële waarde]
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IncreaseDecrease
X duration
ThroughNewTransactionsAg
gregateDifferenceBetweenFair
ValueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedUsingVa
luationTechniqueYetToBeRe
cognised

Stijging (daling) als gevolg van
nieuwe transacties, samengevoegd
verschil dat nog in winst of verlies
moet worden opgenomen, tussen
de reële waarde bij eerste opname
en de transactieprijs

De stijging (daling) van het samengevoegde verschil dat voorbeeld: IFRS 7 IG14,
nog in winst of verlies moet worden opgenomen, tussen voorbeeld: IFRS 7 28 b
de reële waarde bij eerste opname en de transactieprijs
van financiële instrumenten, resulterend uit nieuwe trans
acties. [Zie: samengevoegd verschil dat nog in winst of
verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde bij
eerste opname en transactieprijs; financiële instrumenten,
klasse [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOb
tainingOrLosingControlOf
SubsidiariesOrOtherBusiness
esLiabilitiesArisingFromFinan
cingActivities

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van het
verkrijgen of verliezen van
zeggenschap over
dochterondernemingen of andere
bedrijven, uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen

De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voort informatieverschaffing:
vloeiende verplichtingen resulterend uit het verkrijgen of IAS 7 44B b
verliezen van zeggenschap over dochterondernemingen of
andere bedrijven. [Zie: uit financieringsactiviteiten voort
vloeiende verplichtingen; dochterondernemingen [mem
ber]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinan
cialAssets

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, voorziening
voor kredietverliezen van
financiële activa

De stijging (daling) van de voorziening voor kredietver gebruikelijke werkwijze: IFRS
liezen van financiële activa resulterend uit veranderingen 7 16 — vervaldatum
die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over 1.1.2021
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: voorziening voor kre
dietverliezen van financiële activa]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughO
therChangesDeferredAcquisiti debit
onCostsArisingFromInsuran
ceContracts

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, uitgestelde
acquisitiekosten die voortvloeien
uit verzekeringscontracten

De stijging (daling) van uitgestelde acquisitiekosten die
voortvloeien uit verzekeringscontracten, resulterend uit
veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: uit
gestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekerings
contracten]

voorbeeld: IFRS 4 IG39 e —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021

L 429/471

De stijging (daling) van herverzekeringsactiva resulterend gebruikelijke werkwijze: IFRS
uit de nettowisselkoersverschillen die ontstaan wanneer de 4 37 e — vervaldatum
jaarrekening wordt omgerekend van de functionele valuta 1.1.2021
in een andere presentatievaluta, met inbegrip van de om
rekening van een buitenlandse bedrijfsactiviteit in de pre
sentatievaluta van de verslaggevende entiteit. [Zie: herver
zekeringsactiva]

Publicatieblad van de Europese Unie

Stijging (daling) als gevolg van
nettowisselkoersverschillen,
herverzekeringsactiva
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Elementtype en
attributen
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, immateriële
activa en goodwill

De stijging (daling) van immateriële activa en goodwill gebruikelijke werkwijze: IAS
resulterend uit veranderingen die de entiteit niet afzon 38 118 e viii
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich
ting. [Zie: immateriële activa en goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, andere
immateriële activa dan goodwill

De stijging (daling) van andere immateriële activa dan informatieverschaffing: IAS
goodwill, resulterend uit veranderingen die de entiteit 38 118 e viii
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of de
zelfde toelichting. [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesInvestmentPro
perty

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen,
vastgoedbeleggingen

De stijging (daling) van vastgoedbeleggingen resulterend
uit veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: vast
goedbeleggingen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen

De stijging (daling) van uit financieringsactiviteiten voort informatieverschaffing:
vloeiende verplichtingen resulterend uit veranderingen die IAS 7 44B e
de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: uit financieringsactivi
teiten voortvloeiende verplichtingen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen,
verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten
en herverzekeringscontracten

De stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscon
tracten resulterend uit veranderingen die de entiteit niet
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
toelichting. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen,
nettoverplichting (nettoactief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De stijging (daling) van nettoverplichting (nettoactief) uit gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van toegezegde pensioenrechten resulterend uit 19 141
veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: netto
verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
(actief)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesPropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, materiële
vaste activa

De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend informatieverschaffing: IAS
uit veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt 16 73 e ix
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: mate
riële vaste activa]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, uitgestelde
creditrekeningen in verband met
prijsregulering

De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
verband met prijsregulering resulterend uit veranderingen
die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: uitgestelde creditreke
ningen in verband met prijsregulering]

NL

ifrs-full

L 429/472
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Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, uitgestelde
creditrekeningen in verband met
prijsregulering [abstract]

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalancesAb
stract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalances

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalancesAb
stract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesReinsuranceAs
sets

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen,
herverzekeringsactiva

De stijging (daling) van herverzekeringsactiva resulterend gebruikelijke werkwijze: IFRS
uit veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt 4 37 e — vervaldatum
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: her 1.1.2021
verzekeringsactiva]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therContributionsByOwners

X duration,
credit

Stijging als gevolg van andere
bijdragen door eigenaars, eigen
vermogen

De stijging van het eigen vermogen als gevolg van andere informatieverschaffing: IAS
bijdragen door eigenaars die de entiteit niet afzonderlijk 1 106 d iii
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therDistributionsToOwners

X duration,
debit

Daling als gevolg van andere
uitkeringen aan eigenaars, eigen
vermogen

De daling van het eigen vermogen als gevolg van uitke informatieverschaffing: IAS
ringen aan eigenaars die de entiteit niet afzonderlijk op 1 106 d iii
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therMovementsExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
andere bewegingen, blootstelling
aan kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiëlegarantiecontracten

De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
bij leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten re voorbeeld: IFRS 7 35H,
sulterend uit andere bewegingen. [Zie: blootstelling aan voorbeeld: IFRS 7 35I
kredietrisico bij leningtoezeggingen en financiële-garantie
contracten]

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
verband met prijsregulering resulterend uit veranderingen
die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: uitgestelde debetreke
ningen in verband met prijsregulering]
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Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering [abstract]

L 429/473

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

IncreaseDecreaseThroughO
therMovementsFinancialAs
sets

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
andere bewegingen, financiële
activa

De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
voorbeeld: IFRS 7 35H,
andere bewegingen. [Zie: financiële activa]
voorbeeld: IFRS 7 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPre
miumsPaidForReinsurance
ContractsHeldInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
betaalde premies voor gehouden
herverzekeringscontracten,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit be 17 105 a i — ingangsdatum
taalde premies voor gehouden herverzekeringscontracten. 1.1.2021
[Zie: verplichting (actief) uit hoofde van verzekeringscon
tracten; aangehouden herverzekeringscontracten [mem
ber]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPre
miumsReceivedForInsurance
ContractsIssuedInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
ontvangen premies voor
uitgegeven verzekeringscontracten,
verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten resulterend uit ontvan 17 105 a i — ingangsdatum
gen premies voor uitgegeven verzekeringscontracten. [Zie: 1.1.2021
verplichting (actief) uit hoofde van verzekeringscontrac
ten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughRe
X duration,
classificationAdjustmentsInPe credit
riodReserveOfGainsAndLosse
sOnFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeRela
tedToInsuranceContract
sToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC
24cOfIFRS17HaveBeenApp
lied

Stijging (daling) als gevolg van
herclassificatieaanpassingen tijdens
de periode, reserve voor winsten
en verliezen uit hoofde van
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat
die verband houdt met
verzekeringscontracten waarop de
alinea’s C18(b), C19(b), C24(b) en
C24(c) van IFRS 17 zijn toegepast

De stijging (daling) van de reserve voor winsten en ver voorbeeld: IFRS 17 116 —
liezen uit hoofde van financiële activa gewaardeerd tegen ingangsdatum 1.1.2021
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de overige onderdelen van het totaalresultaat die verband
houdt met verzekeringscontracten waarop de alinea’s
C18(b), C19(b), C24(b) en C24(c) van IFRS 17 zijn toe
gepast resulterend uit herclassificatieaanpassingen tijdens
de periode. [Zie: reserve voor winsten en verliezen uit
hoofde van financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat die verband
houdt met verzekeringscontracten waarop de alinea’s
C18(b), C19(b), C24(b) en C24(c) van IFRS 17 zijn toe
gepast]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughRe
cognitionOfContractualServi
ceMarginInProfitOrLossToRe
flectTransferOfServicesInsu
ranceContractsLiabilityAsset

Stijging (daling) als gevolg van
opname van contractuele
dienstenmarge in winst of verlies
om de overdracht van diensten
weer te geven, verplichting (actief)
uit hoofde van
verzekeringscontracten

De stijging (daling) van de verplichting (het actief) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringscontracten als gevolg van de op 17 104 b i — ingangsdatum
name van de contractuele dienstenmarge in winst of ver 1.1.2021
lies om de overdracht van diensten weer te geven. [Zie:
verplichting (actief) uit hoofde van verzekeringscontracten;
contractuele dienstenmarge [member]]

NL

ifrs-full
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Elementtype en
attributen
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Stijging (daling) als gevolg van
“shadow accounting”, uitgestelde
acquisitiekosten die voortvloeien
uit verzekeringscontracten

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughSha
rebasedPaymentTransactions

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van op De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend informatieverschaffing: IAS
aandelen gebaseerde
uit op aandelen gebaseerde betalingstransacties. [Zie: eigen 1 106 d iii
betalingstransacties, eigen
vermogen]
vermogen

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTi
meValueOfMoneyAdjustmen
tOtherProvisions

X duration,
credit

Stijging als gevolg van
aanpassingen die voortvloeien uit
het verstrijken van de tijd, andere
voorzieningen

De stijging van andere voorzieningen als gevolg van aan informatieverschaffing: IAS
passingen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd. 37 84 e
[Zie: andere voorzieningen]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransactionsWit
hOwners

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
transacties met eigenaars, eigen
vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
1 106 d
uit transacties met eigenaars.

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransferBetweenRe
valuationReserveAndRetaine
dEarnings

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van de
overdracht tussen
herwaarderingsreserves en
ingehouden winsten, eigen
vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
uit de overdracht tussen een herwaarderingsreserve en 1 106 d
ingehouden winsten. [Zie: ingehouden winsten; herwaar
deringsreserves]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndOther
ChangesBiologicalAssets

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, biologische
activa

De stijging (daling) van biologische activa resulterend uit informatieverschaffing: IAS
veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in 41 50 g
hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: biologi
sche activa]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndOther
ChangesEquity

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, eigen
vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend informatieverschaffing: IAS
uit veranderingen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt 1 106 d
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: eigen
vermogen]

L 429/475

X duration,
debit

Publicatieblad van de Europese Unie

IncreaseDecreaseThroughSha
dowAccountingDeferredAc
quisitionCostsArisingFromIn
suranceContracts

NL

De stijging (daling) van uitgestelde acquisitiekosten die gebruikelijke werkwijze: IFRS
voortvloeien uit verzekeringscontracten, resulterend uit 4 37 e — vervaldatum
“shadow accounting”. “Shadow accounting” is een werk 1.1.2021
wijze met de volgende twee kenmerken: a) een opge
nomen maar ongerealiseerd resultaat op een actief heeft
dezelfde invloed op de waardering van de verzekerings
verplichting als een gerealiseerde winst of een gerealiseerd
verlies; en b) indien ongerealiseerde winsten of verliezen
op een actief direct in het eigen vermogen worden opge
nomen, wordt de resulterende verandering in de boek
waarde van de verzekeringsverplichting ook in het eigen
vermogen opgenomen. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten
die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

ifrs-full
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Stijging (daling) als gevolg van
andere veranderingen, goodwill

De stijging (daling) van goodwill resulterend uit verande informatieverschaffing: IFRS
ringen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het 3 B67 d vii
zelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndOther
ChangesIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten en andere
veranderingen, immateriële activa
en goodwill

De stijging (daling) van immateriële activa en goodwill gebruikelijke werkwijze: IAS
resulterend uit overdrachten en veranderingen die de en 38 118 e
titeit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of
dezelfde toelichting. [Zie: immateriële activa en goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndOther
ChangesIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndOther
ChangesIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndOther
ChangesIntangibleAssetsO
therThanGoodwillAbstract

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndOther
ChangesOtherProvisions

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten en andere
veranderingen, andere
voorzieningen

De stijging (daling) van andere voorzieningen resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
uit overdrachten en veranderingen die de entiteit niet af 37 84
zonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe
lichting. [Zie: andere voorzieningen]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndOther
ChangesPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten en andere
veranderingen, materiële vaste
activa

De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
uit overdrachten en veranderingen die de entiteit niet af 16 73 e
zonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe
lichting. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersAndOther
ChangesPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten en andere
veranderingen, immateriële activa
en goodwill [abstract]
X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten en andere
veranderingen, andere immateriële
activa dan goodwill

De stijging (daling) van andere immateriële activa dan gebruikelijke werkwijze: IAS
goodwill, resulterend uit overdrachten en veranderingen 38 118 e
die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: andere immateriële ac
tiva dan goodwill]

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten en andere
veranderingen, andere immateriële
activa dan goodwill [abstract]

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten en andere
veranderingen, materiële vaste
activa [abstract]

18.12.2020
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De stijging (daling) van de blootstelling aan kredietrisico voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
bij leningtoezeggingen en financiële-garantiecontracten re voorbeeld: IFRS 7 35I d,
sulterend uit overdrachten. [Zie: blootstelling aan krediet voorbeeld: IFRS 7 35H
risico bij leningtoezeggingen en financiële-garantiecontrac
ten]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersFinancialAs
sets

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten, financiële activa

De stijging (daling) van financiële activa resulterend uit voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
overdrachten. [Zie: financiële activa]
voorbeeld: IFRS 7 35I d,
voorbeeld: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersFromCon
structionInProgressPropertyP
lantAndEquipment

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten uit hoofde van
onderhanden projecten, materiële
vaste activa

De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
uit overdrachten uit hoofde van onderhanden projecten. 16 73 e
[Zie: materiële vaste activa; onderhanden projecten]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersFromToIn
vestmentPropertyPropertyP
lantAndEquipment

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten van (naar)
vastgoedbeleggingen, materiële
vaste activa

De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
uit overdrachten van (naar) vastgoedbeleggingen. [Zie: 16 73 e
materiële vaste activa; vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersIntangible
AssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten, immateriële activa
en goodwill

De stijging (daling) van immateriële activa en goodwill gebruikelijke werkwijze: IAS
resulterend uit overdrachten. [Zie: immateriële activa en 38 118 e
goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten, andere immateriële
activa dan goodwill

De stijging (daling) van andere immateriële activa dan gebruikelijke werkwijze: IAS
goodwill, resulterend uit overdrachten. [Zie: andere imma 38 118 e
teriële activa dan goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersLiabilitie
sUnderInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIssued

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten, verplichtingen uit
hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en
herverzekeringscontracten

De stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscon
tracten, resulterend uit acquisities van of overdrachten
naar andere verzekeraars. [Zie: verplichtingen uit hoofde
van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzeke
ringscontracten]

voorbeeld: IFRS 4 IG37 e —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 e —
vervaldatum 1.1.2021
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Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten, materiële vaste
activa

De stijging (daling) van materiële vaste activa resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
16 73 e
uit overdrachten. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersToDisposal
GroupsRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten naar groepen activa
die worden afgestoten, uitgestelde
creditrekeningen in verband met
prijsregulering

De stijging (daling) van uitgestelde creditrekeningen in voorbeeld: IFRS 14 IE5,
verband met prijsregulering resulterend uit overdrachten voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
naar groepen activa die worden afgestoten. [Zie: groepen
activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop [member]; uitgestelde credit
rekeningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransfersToDisposal
GroupsRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X duration,
debit

Stijging (daling) als gevolg van
overdrachten naar groepen activa
die worden afgestoten, uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering

De stijging (daling) van uitgestelde debetrekeningen in voorbeeld: IFRS 14 IE5,
verband met prijsregulering resulterend uit overdrachten voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
naar groepen activa die worden afgestoten. [Zie: groepen
activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop [member]; uitgestelde debetre
keningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

IncreaseDecrease
ThroughTransferToStatutory
Reserve

X duration,
credit

Stijging (daling) als gevolg van de De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend gebruikelijke werkwijze: IAS
overdrachten naar een wettelijk
uit overdrachten naar een wettelijk opgelegde reserve. 1 106 d
opgelegde reserve, eigen vermogen [Zie: wettelijk opgelegde reserve]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrea X duration,
credit
suryShareTransactions

Daling (stijging) als gevolg van
transacties met ingekochte eigen
aandelen, eigen vermogen

De stijging (daling) van het eigen vermogen resulterend informatieverschaffing: IAS
uit transacties met ingekochte eigen aandelen. [Zie: eigen 1 106 d
vermogen; ingekochte eigen aandelen]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsAssets

X duration,
debit

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, activa

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waarde van activa als gevolg van een verandering van 13 93 h ii
meerdere niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling
van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellin
gen.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsEntitysOw
nEquityInstruments

X duration,
credit

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit 13 93 h ii
als gevolg van een verandering van meerdere niet-waar
neembare inputs ter weerspiegeling van redelijkerwijs mo
gelijke alternatieve veronderstellingen.
18.12.2020

X duration,
debit
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IncreaseDecrease
ThroughTransfersPropertyP
lantAndEquipment

NL

ifrs-full

L 429/478

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, verplichtingen

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waarde van verplichtingen als gevolg van een verandering 13 93 h ii
van meerdere niet-waarneembare inputs ter weerspiege
ling van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstel
lingen.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInOtherComprehensiveInco
meAfterTaxAssets

X duration

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
activa

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van activa, opgenomen in de overige onderdelen 13 93 h ii
van het totaalresultaat na belastingen, als gevolg van een
verandering van meerdere niet-waarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alternatieve
veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInOtherComprehensiveInco
meAfterTaxEntitysOwnEquity
Instruments

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit, 13 93 h ii
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat na belastingen, als gevolg van een verandering van
meerdere niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling
van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellin
gen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInOtherComprehensiveInco
meAfterTaxLiabilities

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
verplichtingen

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van verplichtingen, opgenomen in de overige on 13 93 h ii
derdelen van het totaalresultaat na belastingen, als gevolg
van een verandering van meerdere niet-waarneembare in
puts ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alter
natieve veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

X duration

L 429/479

X duration,
credit
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pleUnobservableInputsToRe
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nativeAssumptionsLiabilities
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ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
activa

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van activa, opgenomen in de overige onderdelen 13 93 h ii
van het totaalresultaat vóór belastingen, als gevolg van
een verandering van meerdere niet-waarneembare inputs
ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alternatieve
veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit, 13 93 h ii
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat vóór belastingen, als gevolg van een verandering van
meerdere niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling
van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellin
gen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxLiabilities

X duration

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
de overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
verplichtingen

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van verplichtingen, opgenomen in de overige on 13 93 h ii
derdelen van het totaalresultaat vóór belastingen, als ge
volg van een verandering van meerdere niet-waarneem
bare inputs ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke
alternatieve veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-las
ten)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInProfitOrLossAfterTaxAs
sets

X duration

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, na belastingen,
activa

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van activa, opgenomen in winst of verlies na 13 93 h ii
belastingen, als gevolg van een verandering van meerdere
niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van redelij
kerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen. [Zie: be
lastingbaten (-lasten)]

18.12.2020
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ifrs-full

L 429/480

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, na belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit, 13 93 h ii
opgenomen in winst of verlies na belastingen, als gevolg
van een verandering van meerdere niet-waarneembare in
puts ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke alter
natieve veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInProfitOrLossAfterTaxLiabi
lities

X duration

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, na belastingen,
verplichtingen

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van verplichtingen, opgenomen in winst of verlies 13 93 h ii
na belastingen, als gevolg van een verandering van meer
dere niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van re
delijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen. [Zie:
belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInProfitOrLossBeforeTaxAs
sets

X duration

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, vóór belastingen,
activa

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van activa, opgenomen in winst of verlies vóór 13 93 h ii
belastingen, als gevolg van een verandering van meerdere
niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling van redelij
kerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen. [Zie: be
lastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInProfitOrLossBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, vóór belastingen,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit, 13 93 h ii
opgenomen in winst of verlies vóór belastingen, als ge
volg van een verandering van meerdere niet-waarneem
bare inputs ter weerspiegeling van redelijkerwijs mogelijke
alternatieve veronderstellingen. [Zie: belastingbaten (-las
ten)]

L 429/481

X duration
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dInProfitOrLossAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments
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ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Stijging van de waardering tegen
reële waarde als gevolg van een
verandering van meerdere nietwaarneembare inputs ter
weerspiegeling van redelijkerwijs
mogelijke alternatieve
veronderstellingen, opgenomen in
winst of verlies, vóór belastingen,
verplichtingen

Het bedrag van de stijging van de waardering tegen reële gebruikelijke werkwijze: IFRS
waarde van verplichtingen, opgenomen in winst of verlies 13 93 h ii
vóór belastingen, als gevolg van een verandering van
meerdere niet-waarneembare inputs ter weerspiegeling
van redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellin
gen. [Zie: belastingbaten (-lasten)]

ifrs-full

IncreaseThroughAdjustments
ArisingFromPassageOfTime
ContingentLiabilitiesRecogni
sedInBusinessCombination

X duration,
credit

Stijging als gevolg van
aanpassingen die voortvloeien uit
het verstrijken van de tijd,
voorwaardelijke verplichtingen
opgenomen in een
bedrijfscombinatie

De stijging van voorwaardelijke verplichtingen opge informatieverschaffing: IFRS
nomen in een bedrijfscombinatie als gevolg van aanpas 3 B67 c
singen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd.
[Zie: voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een
bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

IncreaseThroughBusiness
CombinationsContractAssets

X duration,
debit

Stijging als gevolg van
bedrijfscombinaties, contractactiva

De stijging van contractactiva resulterend uit bedrijfscom voorbeeld: IFRS 15 118 a
binaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; contractacti
va]

ifrs-full

IncreaseThroughBusiness
CombinationsContractLiabili
ties

X duration,
credit

Stijging als gevolg van
bedrijfscombinaties,
contractverplichtingen

De stijging van contractverplichtingen resulterend uit be voorbeeld: IFRS 15 118 a
drijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member];
contractverplichtingen]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAcqui
redInBusinessCombinationRe
gulatoryDeferralAccountDe
bitBalances

X duration,
debit

Stijging als gevolg van posten
verworven in een
bedrijfscombinatie, uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering

De stijging van uitgestelde debetrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
met prijsregulering resulterend uit posten verworven in
een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [mem
ber]; uitgestelde debetrekeningen in verband met prijs
regulering]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAssu
medInBusinessCombination
RegulatoryDeferralAccount
CreditBalances

X duration,
credit

Stijging als gevolg van posten
overgenomen in een
bedrijfscombinatie, uitgestelde
creditrekeningen in verband met
prijsregulering

De stijging van uitgestelde creditrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 33 a iii
met prijsregulering resulterend uit posten overgenomen
in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [mem
ber]; uitgestelde creditrekeningen in verband met prijs
regulering]

ifrs-full

IncreaseThroughNewLeasesLi X duration,
abilitiesArisingFromFinancing credit
Activities

Stijging als gevolg van nieuwe
leaseovereenkomsten, uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen

De stijging van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende
verplichtingen resulterend uit nieuwe leaseovereenkom
sten. [Zie: uit financieringsactiviteiten voortvloeiende ver
plichtingen]

voorbeeld: IAS 7 A
Kasstroomoverzicht voor een
entiteit die geen financiële
instelling is, voorbeeld: IAS
7 44B

18.12.2020

X duration

Publicatieblad van de Europese Unie

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsRecognise
dInProfitOrLossBeforeTaxLia
bilities

NL

ifrs-full

L 429/482

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Stijging als gevolg van creatie of
verwerving, blootstelling aan
kredietrisico bij
leningtoezeggingen en financiëlegarantiecontracten

ifrs-full

IncreaseThroughOriginatio
nOrPurchaseFinancialAssets

X duration,
debit

Stijging door creatie of verwerving, De stijging van financiële activa resulterend uit creatie of voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
financiële activa
verwerving. [Zie: financiële activa]
voorbeeld: IFRS 7 35I a,
voorbeeld: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncrementalFairValueGranted
ModifiedSharebasedPaymen
tArrangements

X duration

Toegekende incrementele reële
waarde, gewijzigde op aandelen
gebaseerde
betalingsovereenkomsten

Het verschil voor gewijzigde op aandelen gebaseerde be informatieverschaffing: IFRS
talingsovereenkomsten tussen de reële waarde van het 2 47 c ii
gewijzigde eigenvermogensinstrument en die van het oor
spronkelijke eigenvermogensinstrument, allebei geschat op
de datum van de wijziging. [Zie: op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten [member]]

ifrs-full

IndemnificationAssetsRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Op de overnamedatum
opgenomen vrijwaringsactiva

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor vrij informatieverschaffing: IFRS
waringsactiva die zijn verworven in een bedrijfscombina 3 B64 g i
tie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

IndicationOfHowFrequently
HedgingRelationshipsAreDis
continuedAndRestarted

text

Indicatie van de frequentie
waarmee afdekkingsrelaties
worden beëindigd en vernieuwd

De beschrijving van een indicatie van de frequentie waar informatieverschaffing: IFRS
mee de afdekkingsrelaties worden beëindigd en ver 7 23C b iii
nieuwd.

ifrs-full

IndicationOfOtherFormsOf
GovernmentAssistance
WithDirectBenefitsForEntity

text

Indicatie van andere vormen van
overheidssteun waarbij de entiteit
rechtstreeks baat heeft gehad

De beschrijving van een indicatie van andere vormen van informatieverschaffing: IAS
overheidssteun waarbij de entiteit rechtstreeks baat heeft 20 39 b
gehad, die geen in de jaarrekening opgenomen overheids
subsidies zijn. [Zie: overheidssubsidies]

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOut
flowsContingentLiabilities

text

Indicatie van onzekerheden van
bedrag of tijdstip van uitstromen,
voorwaardelijke verplichtingen

De beschrijving van een indicatie van de onzekerheden die informatieverschaffing: IAS
betrekking hebben op het bedrag van of op het tijdstip 37 86 b
waarop enige uitstroom van economische voordelen voor
voorwaardelijke verplichtingen zal plaatsvinden. [Zie:
voorwaardelijke verplichtingen [member]]

De stijging van blootstelling aan kredietrisico bij lening voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
toezeggingen en financiële-garantiecontracten resulterend voorbeeld: IFRS 7 35I a,
uit creatie of verwerving. [Zie: blootstelling aan krediet voorbeeld: IFRS 7 35H
risico bij leningtoezeggingen en financiële-garantiecontrac
ten]

L 429/483

X duration,
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Documentatielabel

Referenties

informatieverschaffing: IFRS
3 B67 c,
informatieverschaffing: IFRS
3 B64 j,
informatieverschaffing: IFRS
3 B64 j i

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOut
flowsContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

text

Indicatie van onzekerheden van
bedrag of tijdstip van uitstromen,
voorwaardelijke verplichtingen in
bedrijfscombinatie

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
voorwaardelijke verplichtingen zal plaatsvinden voor
voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een be
drijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen
[member]; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOut
flowsOtherProvisions

text

Indicatie van onzekerheden van
bedrag of tijdstip van uitstromen,
andere voorzieningen

De beschrijving van een indicatie van de onzekerheden die informatieverschaffing: IAS
betrekking hebben op het bedrag of het tijdstip van uit 37 85 b
stromen van economische voordelen voor andere voor
zieningen. [Zie: andere voorzieningen]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsAxis

axis

Individuele activa of
kasstroomgenererende eenheden
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 36 130
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsMember

member

Individuele activa of
kasstroomgenererende eenheden
[member]

Dit lid geeft individuele activa of kasstroomgenererende informatieverschaffing: IAS
eenheden aan. [Zie: kasstroomgenererende eenheden 36 130
[member]]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangi
bleAssetsWithIndefiniteUse
fulLivesAxis

axis

Kasstroomgenererende eenheden
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 36 134
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangi
bleAssetsWithIndefiniteUse
fulLivesMember

member

Kasstroomgenererende eenheden
[member]

Dit lid geeft de kleinste identificeerbare groep activa aan informatieverschaffing: IAS
die kasinstromen genereert die in ruime mate onafhanke 36 134
lijk zijn van de kasinstromen uit andere activa of groepen
van activa.

ifrs-full

IndividuallyInsignificantCoun
terpartiesMember

member

Niet individueel significante
tegenpartijen [member]

Dit lid geeft niet individueel significante partijen bij de informatieverschaffing: IFRS
transactie aan die niet de entiteit zijn.
7 B52

ifrs-full

InflowsOfCashFromInvesting
Activities

X duration,
debit

Kasinstromen uit
beleggingsactiviteiten

De kasinstroom uit beleggingsactiviteiten.

ifrs-full

InformationAboutCollateral
HeldAsSecurityAndOtherCre
ditEnhancementsForCreditim
pairedFinancialAssetsExplana
tory

text block

Informatie over als onderpand
aangehouden zekerheden en
andere kredietbescherming voor
financiële activa met verminderde
kredietwaardigheid [text block]

Informatieverschaffing over de als onderpand aangehou informatieverschaffing: IFRS
den zekerheden en andere vormen van kredietbescher 7 35K c
ming (bijvoorbeeld kwantificering van de mate waarin
zekerheden en andere vormen van kredietbescherming
het kredietrisico beperken) voor financiële activa die op
de verslagdatum door een verminderde kredietwaardigheid
worden gekenmerkt.
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InformationAboutConsequen
cesOfNoncomplianceWithEx
ternallyImposedCapitalRequi
rements

text

Informatie over gevolgen indien
niet aan van buitenaf opgelegde
kapitaalvereisten wordt voldaan

Informatie over de gevolgen indien niet aan van buitenaf informatieverschaffing: IAS
opgelegde kapitaalvereisten wordt voldaan. [Zie: kapitaal 1 135 e
vereisten [member]]

ifrs-full

InformationAboutContingen
tAssetsThatDisclosureIsNot
Practicable

text

Informatie over voorwaardelijke
activa waarvoor
informatieverschaffing niet
praktisch haalbaar is

Informatie over het feit dat de informatieverschaffing over informatieverschaffing: IAS
eventuele activa die voortvloeien uit gebeurtenissen in het 37 91
verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd
door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onze
kere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet
de volledige controle heeft, niet praktisch haalbaar is.

ifrs-full

InformationAboutContingent text
LiabilitiesThatDisclosureIsNot
Practicable

Informatie over voorwaardelijke
verplichtingen waarvoor
informatieverschaffing niet
praktisch haalbaar is

Informatie over het feit dat de informatieverschaffing over informatieverschaffing: IAS
voorwaardelijke verplichtingen niet praktisch haalbaar is. 37 91
[Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]

ifrs-full

InformationAboutCreditQua
lityOfNeitherPastDueNorIm
pairedFinancialAssets

text block

Informatie over kredietkwaliteit
van financiële activa die noch
vervallen zijn, noch een
waardevermindering hebben
ondergaan [text block]

De informatieverschaffing over de kredietkwaliteit van fi informatieverschaffing: IFRS
nanciële activa die noch vervallen zijn (een tegenpartij is 7 36 c — vervaldatum
in gebreke gebleven met het verrichten van een betaling 1.1.2021
toen deze contractueel betaalbaar was), noch een waarde
vermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

InformationAboutCreditQua
lityOfReinsuranceContracts
HeldThatAreAssets

text

Informatie over kredietkwaliteit
van gehouden
herverzekeringscontracten die
activa zijn

Informatie over de kredietkwaliteit van door de entiteit informatieverschaffing: IFRS
gehouden herverzekeringscontracten die activa zijn. [Zie: 17 131 b — ingangsdatum
aangehouden herverzekeringscontracten [member]]
1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutCreditRis
kExposureInherentInFinancia
lAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

text

Informatie over blootstelling aan
kredietrisico inherent aan in alinea
39E(a) van IFRS 4 beschreven
financiële activa

Informatie over de blootstelling aan het kredietrisico (met informatieverschaffing: IFRS
inbegrip van significante kredietrisicoconcentraties) in 4 39G — vervaldatum
herent aan de in alinea 39E(a) van IFRS 4 beschreven 1.1.2021
financiële activa. [Zie: financiële activa beschreven in ali
nea 39E(a) van IFRS 4, reële waarde]

ifrs-full

InformationAboutEffectOfRe
gulatoryFrameworksInWhi
chEntityOperates

text

Informatie over effect van
regelgevingskaders waarbinnen
entiteit opereert

Informatie over het effect van de regelgevingskaders waar informatieverschaffing: IFRS
17 126 — ingangsdatum
binnen de entiteit opereert.
1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutEntitysDefi
nitionsOfDefault

text

Informatie over de definities van
wanbetaling van een entiteit

Informatie over de definities van wanbetaling van een informatieverschaffing: IFRS
entiteit, met inbegrip van de redenen voor de keuze van 7 35F b
die definities.
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InformationAboutExposureA text
risingFromLeasesNotYetCom
mencedToWhichLesseeIsCom
mitted

Informatie over blootstelling die
voortvloeit uit
leaseovereenkomsten die nog niet
zijn begonnen maar waartoe de
lessee zich heeft verbonden

Informatie over de blootstelling van de lessee die voort voorbeeld: IFRS 16 59 b iv
vloeit uit leaseovereenkomsten die nog niet zijn begonnen
maar waartoe de lessee zich heeft verbonden.

ifrs-full

InformationAboutExposures text
ToMarketRiskArisingFromEm
beddedDerivativesContaine
dInHostInsuranceContract

Informatie over blootstellingen
aan marktrisico die voortvloeien
uit in een
basisverzekeringscontract besloten
derivaten

Informatie over blootstellingen aan marktrisico die voort informatieverschaffing: IFRS
vloeien uit in een basisverzekeringscontract besloten deri 4 39 e — vervaldatum
vaten indien de verzekeraar de in het contract besloten 1.1.2021
derivaten niet tegen reële waarde hoeft te waarderen, en
dit ook niet doet. [Zie: derivaten [member]; marktrisico
[member]; gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

InformationAboutGroupsOr
PortfoliosOfFinancialInstru
mentsWithParticularFeatu
resThatCouldAffectLargePorti
onOfThatGroup

text

Informatie over groepen of
portefeuilles van financiële
instrumenten met bijzondere
eigenschappen die op een groot
deel van die groep van invloed
kunnen zijn

Informatie over groepen of portefeuilles van financiële informatieverschaffing: IFRS
instrumenten met bijzondere eigenschappen die op een 7 B8H
groot deel van die groep van invloed kunnen zijn, zoals
een geconcentreerde blootstelling aan bijzondere risico’s.

ifrs-full

InformationAboutHowDesig
natedRiskComponentRelates
ToHedgedItemInItsEntiretyEx
planatory

text block

Informatie over de wijze waarop
de aangewezen risicocomponent
verband houdt met de afgedekte
post in zijn geheel [text block]

De informatieverschaffing over de wijze waarop de aange informatieverschaffing: IFRS
wezen risicocomponent verband houdt met de afgedekte 7 22C b
post in zijn geheel. [Zie: afgedekte posten [member]]

ifrs-full

InformationAboutHowEntity
DeterminedRiskComponent
DesignatedAsHedgedItemEx
planatory

text block

Informatie over de wijze waarop
de entiteit de risicocomponent
heeft bepaald die als afgedekte
post is aangewezen [text block]

De informatieverschaffing over de wijze waarop de entiteit informatieverschaffing: IFRS
de risicocomponent heeft bepaald die als afgedekte post is 7 22C a
aangewezen (met inbegrip van een beschrijving van de
aard van de relatie tussen de risicocomponent en de
post als geheel). [Zie: afgedekte posten [member]]

ifrs-full

InformationAboutHowExpec
tedCashOutflowOnRedempti
onOrRepurchaseWasDetermi
ned

text

Informatie over de wijze waarop
de verwachte kasuitstroom bij
inkoop of terugkoop is bepaald

Informatie over de wijze waarop de verwachte kasuit informatieverschaffing: IAS
stroom bij de inkoop of terugkoop van puttable financiële 1 136 A d
instrumenten geclassificeerd als eigen vermogen is be
paald. [Zie: verwachte kasuitstroom bij inkoop of terug
koop van puttable financiële instrumenten]
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Informatie over de wijze waarop
Informatie over de wijze waarop de verwachte volatiliteit informatieverschaffing: IFRS
de verwachte volatiliteit is bepaald, gebruikt voor toegekende aandelenopties is bepaald, met 2 47 a ii
toegekende aandelenopties
inbegrip van een verklaring van de mate waarin de ver
wachte volatiliteit is gebaseerd op de historische volatili
teit.

ifrs-full

InformationAboutHowFairVa
lueWasMeasuredShareOpti
onsGranted

text

Informatie over de wijze waarop
de reële waarde is bepaald,
toegekende aandelenopties

Informatie over de wijze waarop de reële waarde van informatieverschaffing: IFRS
toegekende aandelenopties is bepaald.
2 47 a

ifrs-full

InformationAboutHowFair
WasDeterminedIfNotOnBasis
OfObservableMarketOtherE
quityInstrumentsGranted

text

Informatie over de wijze waarop
de reële waarde is bepaald indien
niet op basis van waarneembare
markt, andere toegekende
eigenvermogensinstrumenten

Informatie over de wijze waarop de reële waarde is be informatieverschaffing: IFRS
paald voor andere toegekende eigenvermogensinstrumen 2 47 b i
ten (d.w.z. andere dan aandelenopties) indien deze niet op
basis van een waarneembare marktprijs is bepaald.

ifrs-full

InformationAboutHowLessor
ManagesRiskAssociatedWith
RightsItRetainsInUnderlying
Assets

text

Informatie over de wijze waarop
de lessor het risico beheert dat
verbonden is aan rechten die hij
eventueel op de onderliggende
activa behoudt

Informatie over de wijze waarop de lessor het risico be informatieverschaffing: IFRS
heert dat verbonden is aan de rechten die hij eventueel op 16 92 b
de onderliggende activa behoudt.

ifrs-full

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLossFromIn
terestsInStructuredEntitiesIs
Determined

text

Informatie over de wijze waarop
de maximumblootstelling aan
verlies uit hoofde van belangen in
gestructureerde entiteiten is
bepaald

Informatie over de wijze waarop het bedrag dat het best informatieverschaffing: IFRS
de maximale blootstelling van de entiteit aan verlies uit 12 29 c
hoofde van haar belangen in gestructureerde entiteiten
weergeeft, is bepaald. [Zie: maximale blootstelling aan
verlies uit hoofde van belangen in gestructureerde entitei
ten]

ifrs-full

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLossIsDeter
mined

text

Informatie over de wijze waarop
de maximumblootstelling aan
verlies wegens aanhoudende
betrokkenheid is bepaald

Informatie over de wijze waarop het bedrag van de maxi informatieverschaffing: IFRS
male blootstelling van de entiteit aan verlies wegens haar 7 42E c
aanhoudende betrokkenheid bij niet langer opgenomen
financiële activa is bepaald. [Zie: maximale blootstelling
aan verlies wegens aanhoudende betrokkenheid; financiële
activa]

ifrs-full

InformationAboutLesseesEx
posureArisingFromExtensio
nOptionsAndTerminationOp
tions

text

Informatie over de blootstelling
van de lessee die voortvloeit uit
verlengingsopties en
beëindigingsopties

Informatie over de blootstelling van de lessee die voort voorbeeld: IFRS 16 59 b ii
vloeit uit verlengingsopties en beëindigingsopties.
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Informatie over de blootstelling
van de lessee die voortvloeit uit
restwaardegaranties

Informatie over de blootstelling van de lessee die voort voorbeeld: IFRS 16 59 b iii
vloeit uit restwaardegaranties. Restwaardegarantie is een
door een niet met een lessor verbonden partij aan de
lessor verleende garantie 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.

ifrs-full

InformationAboutLesseesEx
posureArisingFromVariable
LeasePayments

text

Informatie over de blootstelling
van de lessee die voortvloeit uit
variabele leasebetalingen

Informatie over de blootstelling van de lessee die voort voorbeeld: IFRS 16 59 b i
vloeit uit variabele leasebetalingen. Variabele leasebetalin
gen zijn het gedeelte van de door een lessee aan een lessor
verrichte betalingen voor het gebruiksrecht van een on
derliggend 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.

ifrs-full

InformationAboutMajorCus
tomers

text

Informatie over belangrijke
cliënten

Informatie over de belangrijke cliënten van de entiteit en informatieverschaffing: IFRS
de mate waarin de entiteit hiervan afhankelijk is.
8 34

ifrs-full

InformationAboutMarketFor
FinancialInstruments

text

Informatie over de markt voor
financiële instrumenten

Informatie over de markt voor financiële instrumenten informatieverschaffing: IFRS
waarvoor informatieverschaffing over de reële waarde 7 30 c — vervaldatum
niet is vereist. [Zie: financiële instrumenten, klasse [mem 1.1.2021
ber]]

ifrs-full

InformationAboutNatureOf
LesseesLeasingActivities

text

Informatie over de aard van de
leaseactiviteiten van de lessee

Informatie over de aard van de leaseactiviteiten van de voorbeeld: IFRS 16 59 a
lessee.

ifrs-full

InformationAboutNatureO
fLessorsLeasingActivities

text

Informatie over de aard van de
leaseactiviteiten van de lessor

Informatie over de aard van de leaseactiviteiten van de informatieverschaffing: IFRS
lessor.
16 92 a

ifrs-full

InformationAboutObjectives text
PoliciesAndProcessesForMana
gingEntitysObligationToRe
purchaseOrRedeemPuttableFi
nancialInstruments

Informatie over doelstellingen,
beleid en procedures op het gebied
van het beheer van de verplichting
van de entiteit om puttable
financiële instrumenten terug te
kopen of in te kopen

Informatie over doelstellingen, beleid en procedures van informatieverschaffing: IAS
de entiteit op het gebied van het beheer van haar ver 1 136 A b
plichting om puttable financiële instrumenten geclassifi
ceerd als eigenvermogensinstrumenten 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 in
strumenten, klasse [member]]
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text

Informatie over de mogelijke
blootstelling aan toekomstige
kasuitstromen die niet zijn
weergegeven in de waardering van
leaseverplichting

Informatie over de mogelijke blootstelling van de lessee voorbeeld: IFRS 16 59 b
aan toekomstige kasuitstromen die niet zijn weergegeven
in de waardering van de leaseverplichting. [Zie: leasever
plichtingen]

ifrs-full

InformationAboutRelations
hipBetweenDisclosureOfDi
saggregatedRevenueFromCon
tractsWithCustomersAndRe
venueInformationForReporta
bleSegmentsExplanatory

text block

Informatie over de relatie tussen
informatieverschaffing over
opgesplitste opbrengsten uit
contracten met klanten en
informatie over opbrengsten voor
rapporteerbare segmenten [text
block]

De informatieverschaffing over de relatie tussen de infor informatieverschaffing: IFRS
matieverschaffing over opgesplitste opbrengsten uit con 15 115
tracten met klanten en informatie over opbrengsten voor
rapporteerbare segmenten. [Zie: te rapporteren segmenten
[member]; opbrengsten uit hoofde van contracten met
klanten]

ifrs-full

InformationAboutRestricti
onsOrCovenantsImposedBy
LeasesOnLessee

text

Informatie over restricties of
clausules aan de lessee opgelegd
door leaseovereenkomsten

Informatie over de restricties of clausules aan de lessee voorbeeld: IFRS 16 59 c
opgelegd door leaseovereenkomsten.

ifrs-full

text
InformationAboutRiskMana
gementStrategyForRightsThat
LessorRetainsInUnderlyingAs
sets

Informatie over de
risicobeheerstrategie voor rechten
die de lessor op onderliggende
activa behoudt

Informatie over de risicobeheerstrategie voor de rechten informatieverschaffing: IFRS
die de lessor op onderliggende activa behoudt, met in 16 92 b
begrip van de middelen waarmee de lessor dat risico ver
mindert.

ifrs-full

InformationAboutSaleAnd
LeasebackTransactions

text

Informatie over “sale and
leaseback”-transacties

Informatie over de “sale and leaseback”-transacties.

ifrs-full

InformationAboutSignificant
JudgementsAndAssumptions
MadeInDeterminingThatEnti
tyIsInvestmentEntity

text

Informatie over significante
oordelen en veronderstellingen bij
de bepaling dat de entiteit een
beleggingsentiteit is

Informatie over significante oordelen en veronderstellin informatieverschaffing: IFRS
gen bij de bepaling dat de entiteit een beleggingsentiteit is. 12 9A
[Zie: informatieverschaffing over beleggingsentiteiten [text
block]]

ifrs-full

InformationAboutUltimate
text
RiskManagementStrategyInRe
lationToHedgingRelations
hipsThatEntityFrequentlyRe
sets

Informatie over de uiteindelijke
risicobeheerstrategie met
betrekking tot afdekkingsrelaties
die de entiteit vaak opnieuw
vaststelt

Informatie over de uiteindelijke risicobeheerstrategie met informatieverschaffing: IFRS
betrekking tot afdekkingsrelaties die de entiteit vaak op 7 23C b i
nieuw vaststelt.
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text

Informatie over de plaats waar een
gebruiker van jaarrekeningen
openbaar beschikbare IFRS 9informatie kan verkrijgen die niet
in de geconsolideerde jaarrekening
is verstrekt

Informatie over de plaats waar een gebruiker van jaarreke informatieverschaffing: IFRS
ningen openbaar beschikbare IFRS 9-informatie kan ver 4 39H — vervaldatum
krijgen die op een entiteit binnen de groep betrekking 1.1.2021
heeft en die niet in de geconsolideerde jaarrekening
voor de desbetreffende verslagperiode is verstrekt.

ifrs-full

InformationAboutWhethe
rAndHowEntityIntendsToDis
poseOfFinancialInstruments

text

Informatie over het feit of en de
wijze waarop de entiteit verwacht
financiële instrumenten te
vervreemden

Informatie over het feit of en de wijze waarop de entiteit informatieverschaffing: IFRS
verwacht financiële instrumenten te vervreemden waar 7 30 d — vervaldatum
voor informatieverschaffing over de reële waarde niet is 1.1.2021
vereist. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

InformationHowFairValue
WasMeasuredOtherEquityIn
strumentsGranted

text

Informatie over de wijze waarop
reële waarde is bepaald,
toegekende andere
eigenvermogensinstrumenten

Informatie over de wijze waarop de gewogen gemiddelde informatieverschaffing: IFRS
reële waarde is bepaald op de waarderingsdatum van an 2 47 b
dere toegekende eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. an
dere dan aandelenopties).

ifrs-full

InformationOnEntitysWrite
offPolicy

text

Informatie over het afschrijvingsbeleid van een entiteit, informatieverschaffing: IFRS
Informatie over het
afschrijvingsbeleid van een entiteit met inbegrip van de aanwijzingen dat er redelijkerwijs 7 35F e
geen realisatie te verwachten is, en informatie over het
beleid inzake financiële activa die zijn afgeschreven,
maar waarvoor nog steeds uitwinningsactiviteiten aan de
gang zijn.

ifrs-full

InformationOnHowEntity
AppliedClassificationRequire
mentsInIFRS9ToFinancialAs
setsWhoseClassificationHa
sChangedAsResultOfApplyin
gIFRS9

text

Informatie over de wijze waarop
entiteit classificatievereisten van
IFRS 9 heeft toegepast op
financiële activa waarvan de
classificatie als gevolg van de
toepassing van IFRS 9 is gewijzigd

ifrs-full

InformationOnHowEntityDe
terminedThatFinancialAsset
sAreCreditimpairedFinancia
lAssets

text

Informatie over de wijze waarop een entiteit heeft bepaald informatieverschaffing: IFRS
Informatie over de wijze waarop
dat er sprake is van financiële activa met verminderde 7 35F d
een entiteit heeft bepaald dat er
sprake is van financiële activa met kredietwaardigheid.
verminderde kredietwaardigheid
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Informatie over de wijze waarop
een entiteit heeft bepaald of het
aan financiële instrumenten
verbonden kredietrisico sinds
eerste opname significant is
gestegen

Informatie over de wijze waarop een entiteit heeft bepaald informatieverschaffing: IFRS
of het aan financiële instrumenten verbonden kredietrisico 7 35F a
sinds de eerste opname significant is gestegen, met ver
melding of en in welk opzicht: a) financiële instrumenten
worden geacht een laag kredietrisico te vertonen; en b)
het vermoeden dat het kredietrisico sinds de eerste op
name significant is gestegen wanneer financiële activa
meer dan 30 dagen achterstallig zijn, is weerlegd. [Zie:
kredietrisico [member]]

ifrs-full

InformationOnHowEntityRe
designatedFinancialAssetsW
hoseClassificationHasChange
dOnInitiallyApplyingIFRS17

text

Informatie over de wijze waarop
entiteit financiële activa waarvan
de classificatie bij de eerste
toepassing van IFRS 17 is
gewijzigd opnieuw heeft
toegewezen

Informatie over de wijze waarop de entiteit financiële informatieverschaffing: IFRS
activa waarvan de classificatie bij de eerste toepassing 17 C33 a — ingangsdatum
van IFRS 17 is gewijzigd opnieuw heeft toegewezen.
1.1.2021

ifrs-full

InformationOnHowIncremen
talFairValueGrantedWasMea
suredModifiedSharebasedPay
mentArrangements

text

Informatie over de wijze waarop
de toegekende incrementele reële
waarde is bepaald, gewijzigde op
aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten

Informatie over de wijze waarop de toegekende incremen informatieverschaffing: IFRS
tele reële waarde is bepaald voor gewijzigde op aandelen 2 47 c iii
gebaseerde betalingsovereenkomsten. [Zie: toegekende in
crementele reële waarde, gewijzigde op aandelen geba
seerde betalingsovereenkomsten; op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten [member]]

ifrs-full

InformationOnHowInstru
mentsWereGroupedIfExpec
tedCreditLossesWereMeasure
dOnCollectiveBasis

text

Informatie over de wijze waarop
de instrumenten zouden zijn
gegroepeerd indien de te
verwachten kredietverliezen op
collectieve basis werden
gewaardeerd

Informatie over de wijze waarop de instrumenten zouden informatieverschaffing: IFRS
zijn gegroepeerd indien de te verwachten kredietverliezen 7 35F c
op collectieve basis werden gewaardeerd.

ifrs-full

InformationOnHowRequire
mentsForModificationOfCon
tractualCashFlowsOfFinancia
lAssetsHaveBeenApplied

text

Informatie over de wijze waarop
de vereisten voor de herziening
van contractuele kasstromen van
financiële activa zijn toegepast

Informatie over de wijze waarop de vereisten voor de informatieverschaffing: IFRS
herziening van contractuele kasstromen van financiële ac 7 35F f
tiva zijn toegepast, met inbegrip van de wijze waarop een
entiteit: a) bepaalt of het kredietrisico verbonden aan een
financieel actief dat is herzien toen de voorziening voor
verliezen werd gewaardeerd op een bedrag dat gelijk was
aan de tijdens de looptijd te verwachten kredietverliezen,
zodanig is verbeterd dat de voorziening 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.
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Informatie over het feit of en de
wijze waarop verwachte
dividenden in de waardering van
de reële waarde zijn verwerkt,
andere toegekende
eigenvermogensinstrumenten

Informatie over het feit of en de wijze waarop verwachte informatieverschaffing: IFRS
dividenden in de waardering van de reële waarde voor 2 47 b ii
andere toegekende eigenvermogensinstrumenten (d.w.z.
andere dan aandelenopties) zijn verwerkt.

ifrs-full

InformationWhetherAndHo
text
wOtherFeaturesWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFair
ValueOtherEquityInstruments
Granted

Informatie over het feit of en de
wijze waarop andere kenmerken
in de waardering van de reële
waarde zijn verwerkt, andere
toegekende
eigenvermogensinstrumenten

Informatie over het feit of en de wijze waarop andere informatieverschaffing: IFRS
kenmerken van andere toegekende eigenvermogensinstru 2 47 b iii
menten (d.w.z. andere dan aandelenopties) in de waarde
ring van de reële waarde van deze eigenvermogensinstru
menten zijn verwerkt.

ifrs-full

InformationWhetherAndHo
wOtherFeaturesWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFair
ValueShareOptionsGranted

text

Informatie over het feit of en de
wijze waarop andere kenmerken
in de waardering van de reële
waarde zijn verwerkt, toegekende
aandelenopties

Informatie over het feit of en de wijze waarop andere informatieverschaffing: IFRS
kenmerken van optietoekenning (zoals een marktgerela 2 47 a iii
teerde voorwaarde) zijn verwerkt in de waardering van de
reële waarde van toegekende opties.

ifrs-full

InformationWhetherEntity
CompliedWithAnyExternally
ImposedCapitalRequirements

text

Informatie over het feit of de
entiteit heeft voldaan aan
eventuele van buitenaf opgelegde
kapitaalvereisten

Informatie over het feit of de entiteit heeft voldaan aan informatieverschaffing: IAS
van buitenaf opgelegde kapitaalvereisten waaraan zij is 1 135 d
onderworpen. [Zie: kapitaalvereisten [member]]

ifrs-full

InformationWhetherRecover
ableAmountOfAssetIsFairVa
lueLessCostsToSellOrValueI
nUse

text

Informatie over het feit of de
realiseerbare waarde van een actief
de reële waarde is min
vervreemdingskosten of
bedrijfswaarde

Informatie over het feit of de realiseerbare waarde van een informatieverschaffing: IAS
actief (kasstroomgenererende eenheid) de reële waarde is 36 130 e
min vervreemdingskosten of bedrijfswaarde. [Zie: kas
stroomgenererende eenheden [member]]

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsAxis

axis

Voor het eerst toegepaste IFRS
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing:
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten IAS 8 28
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsMember

member

Voor het eerst toegepaste IFRS
[member]

Dit lid geeft de IFRS aan die voor het eerst door de informatieverschaffing:
entiteit zijn toegepast. Dit vertegenwoordigt tevens de IAS 8 28
standaardwaarde voor de as “Voor het eerst toegepaste
IFRS” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie:
IFRS [member]]
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InputsToMethodsUsedToMea
sureContractsWithinScopeO
fIFRS17Axis

axis

Inputs voor methoden gehanteerd
voor waardering van binnen
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 17 117 a — ingangsdatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMea
sureContractsWithinScopeO
fIFRS17Member

member

Inputs voor methoden gehanteerd
voor waardering van binnen
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [member]

Dit lid geeft de inputs aan voor de methoden gehanteerd informatieverschaffing: IFRS
voor de waardering van binnen het toepassingsgebied van 17 117 a — ingangsdatum
IFRS 17 vallende contracten. Het vertegenwoordigt tevens 1.1.2021
de standaardwaarde voor de as “Inputs voor methoden
gehanteerd voor waardering van binnen toepassingsgebied
van IFRS 17 vallende contracten” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

ifrs-full

InputToMethodUsedToMeasu X.XX instant
reContractsWithinScopeO
fIFRS17

Input voor methode gehanteerd
voor waardering van binnen
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten

De waarde van een input voor een methode gehanteerd informatieverschaffing: IFRS
voor de waardering van binnen het toepassingsgebied van 17 117 a — ingangsdatum
IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsAxis

axis

Verzekeringscontracten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 17 100 c — ingangsdatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 101 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 106 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 107 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 109 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsAxis

axis

Verzekeringscontracten per
component [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 17 100 c — ingangsdatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 101 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 107 — ingangsdatum
1.1.2021
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informatieverschaffing: IFRS
17 100 c — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 101 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 107 — ingangsdatum
1.1.2021

member

Verzekeringscontracten per
component [member]

Dit lid geeft alle verzekeringscontracten aan indien opge
splitst per component, d.w.z.de schattingen van de con
tante waarde van de toekomstige kasstromen, de risi
coaanpassing voor niet-financieel risico en de contractuele
dienstenmarge. Dit lid vertegenwoordigt tevens de stan
daardwaarde voor de as “Verzekeringscontracten per com
ponent” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie:
verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsByRemai
ningCoverageAndIncurred
ClaimsAxis

axis

Verzekeringscontracten per
resterende dekking en ontstane
claims [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 17 100 — ingangsdatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByRemai
ningCoverageAndIncurred
ClaimsMember

member

Verzekeringscontracten per
resterende dekking en ontstane
claims [member]

Dit lid geeft alle verzekeringscontracten aan indien opge informatieverschaffing: IFRS
splitst per resterende dekking en ontstane claims. Dit lid 17 100 — ingangsdatum
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as 1.1.2021
“Verzekeringscontracten per resterende dekking en ont
stane claims” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
[Zie: verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsIssued
Member

member

Uitgegeven verzekeringscontracten
[member]

Dit lid geeft uitgegeven verzekeringscontracten aan. [Zie: informatieverschaffing: IFRS
verzekeringscontracten [member]]
17 98 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 107 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 109 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 131 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 132 b — ingangsdatum
1.1.2021

18.12.2020

InsuranceContractsByCompo
nentsMember
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Uitgegeven verzekeringscontracten
die activa zijn

Het bedrag aan uitgegeven verzekeringscontracten die ac informatieverschaffing: IAS
tiva zijn. [Zie: activa; uitgegeven verzekeringscontracten 1 54 da — ingangsdatum
[member]]
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 78 a — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedTha
tAreLiabilities

X instant,
credit

Uitgegeven verzekeringscontracten
die verplichtingen zijn

Het bedrag aan uitgegeven verzekeringscontracten die ver informatieverschaffing: IAS
plichtingen zijn. [Zie: verplichtingen; uitgegeven verzeke 1 54 ma — ingangsdatum
ringscontracten [member]]
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 78 b — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAs X instant,
set
credit

Verplichting (actief) uit hoofde van Het bedrag van de verplichting (het actief) uit hoofde van informatieverschaffing: IFRS
verzekeringscontracten
verzekeringscontracten. [Zie: activa; verplichtingen; ver 17 99 b — ingangsdatum
zekeringscontracten [member]]
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAs X instant,
setAtDateOfChangeContracts credit
WithDirectParticipationFeatu
resForWhichEntityChangedBa
sisOfDisaggregationOfInsu
ranceFinanceIncomeExpenses
BetweenProfitOrLossAndO
therComprehensiveIncome

Verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten op datum
van wijziging, contracten met
directe winstdelingselementen
waarvoor de entiteit de grondslag
voor de uitsplitsing van
verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten) over winst of verlies en
overige onderdelen van het
totaalresultaat heeft gewijzigd

Het bedrag van de verplichting (het actief) uit hoofde van informatieverschaffing: IFRS
verzekeringscontracten op de datum van de wijziging van 17 113 c — ingangsdatum
de grondslag voor de uitsplitsing van verzekeringsfinan 1.1.2021
cieringsbaten (-lasten) over winst of verlies en overige
onderdelen van het totaalresultaat voor contracten met
directe winstdelingselementen waarop de wijziging van
toepassing was. [Zie: verplichting (actief) uit hoofde van
verzekeringscontracten]

ifrs-full

InsuranceContractsMember

Types verzekeringscontracten
[member]

Dit lid geeft contracten aan op grond waarvan een partij gebruikelijke werkwijze: IFRS
(de verzekeraar) een aanzienlijk verzekeringsrisico accep 4 Informatieverschaffing —
teert van een andere partij (de polishouder) door overeen vervaldatum 1.1.2021
te komen de polishouder te vergoeden indien een be
paalde onzekere toekomstige gebeurtenis (de verzekerde
gebeurtenis) nadelige gevolgen heeft voor de polishouder.
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de
as “Types verzekeringscontracten” indien er geen ander lid
wordt gebruikt.

member

L 429/495

X instant,
debit

Publicatieblad van de Europese Unie

InsuranceContractsIssuedTha
tAreAssets

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

InsuranceContractsMem
ber2017

ifrs-full

InsuranceContractsOther
ThanThoseToWhichPremiu
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member

Verzekeringscontracten [member]

Dit lid geeft contracten aan op grond waarvan een partij
(de emittent) een aanzienlijk verzekeringsrisico accepteert
van een andere partij (de polishouder) door overeen te
komen de polishouder te vergoeden indien een bepaalde
onzekere toekomstige gebeurtenis (de verzekerde gebeur
tenis) nadelige gevolgen heeft voor de polishouder. Alle
verwijzingen in IFS 17 naar verzekeringscontracten zijn
ook van toepassing op: a) gehouden herverzekeringscon
tracten: i) met uitzondering van verwijzingen naar uitge
geven verzekeringscontracten; en ii) behoudens het be
paalde in de alinea’s 60-70 van IFRS 17; b) beleggings
contracten met discretionaire winstdelingselementen, mits
de entiteit ook verzekeringscontracten uitgeeft, met uit
zondering van de verwijzingen naar verzekeringscontrac
ten in alinea 3(c) van IFRS 17 en behoudens het bepaalde
in alinea 71 van IFRS 17. Een beleggingscontract met
discretionaire winstdeling is een financieel instrument
dat een bepaalde belegger het contractuele recht verleent
om, in aanvulling op een bedrag waarover de emittent
geen beslissingsmacht heeft, aanvullende bedragen te ont
vangen: a) die naar verwachting een belangrijk gedeelte
van de totale contractuele voordelen uitmaken; b) waar
van het tijdstip of de hoogte contractueel door de emit
tent wordt bepaald; en c) die contractueel gebaseerd zijn
op: i) de opbrengsten van een bepaalde pool van contrac
ten 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 entiteit die of het fonds dat
het contract uitgeeft. Dit lid vertegenwoordigt tevens de
standaardwaarde voor de as “Verzekeringscontracten” in
dien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS
17 100 c — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 101 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 106 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 107 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 109 — ingangsdatum
1.1.2021

member

Andere verzekeringscontracten
dan die waarvoor de
premietoerekeningsbenadering is
gevolgd [member]

Dit lid geeft andere verzekeringscontracten aan dan die
waarvoor de premietoerekeningsbenadering is gevolgd.
De premietoerekeningsbenadering is een in de alinea’s
53 tot en met 59 van IFRS 17 beschreven benadering
waarmee de waardering van de verplichting uit hoofde
van resterende dekking voor een groep verzekeringscon
tracten wordt vereenvoudigd.

informatieverschaffing: IFRS
17 101 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 106 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 107 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 109 — ingangsdatum
1.1.2021
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X instant,
debit

Uitgegeven verzekeringscontracten
die activa zijn

Het bedrag aan verzekeringscontracten die activa zijn. informatieverschaffing: IFRS
[Zie: activa; verzekeringscontracten [member]]
17 99 b — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsThatAreLi
abilities

X instant,
credit

Uitgegeven verzekeringscontracten
die verplichtingen zijn

Het bedrag aan verzekeringscontracten die verplichtingen informatieverschaffing: IFRS
zijn. [Zie: verplichtingen; verzekeringscontracten [mem 17 99 b — ingangsdatum
ber]]
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsToWhich
PremiumAllocationApproach
HasBeenAppliedMember

member

Verzekeringscontracten waarvoor
de premietoerekeningsbenadering
is gevolgd [member]

Dit lid geeft verzekeringscontracten aan waarvoor de pre informatieverschaffing: IFRS
mietoerekeningsbenadering is gevolgd. De premietoereke 17 100 c — ingangsdatum
ningsbenadering is een in de alinea’s 53 tot en met 59 1.1.2021
van IFRS 17 beschreven benadering waarmee de waarde
ring van de verplichting uit hoofde van resterende dek
king voor een groep verzekeringscontracten wordt vereen
voudigd.

ifrs-full

InsuranceExpense

X duration,
debit

Verzekeringskosten

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit de afgesloten gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
verzekering.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
penses

X duration,
credit

Verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten)

Het bedrag dat de verandering omvat in de boekwaarde informatieverschaffing: IFRS
van de groep verzekeringscontracten welke het gevolg is 17 110 — ingangsdatum
van: a) het effect van de tijdswaarde van geld en van 1.1.2021
veranderingen in de tijdswaarde van geld; en b) het effect
van financieel risico en van veranderingen in financieel
risico; maar c) met uitsluiting van dergelijke veranderin
gen voor groepen verzekeringscontracten met directe
winstdelingselementen welke tot een aanpassing van de
contractuele dienstenmarge zouden leiden maar niet wan
neer de alinea’s 45(b)(ii), 45(b)(iii), 45(c)(ii) of 45(c)(iii) van
IFRS 17 worden toegepast.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromPro
fitOrLossAbstract

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromPro
fitOrLossThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossBeforeTax
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Verzekeringsfinancieringsbaten en
-lasten uit hoofde van uitgegeven
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opname in winst of verlies zijn
uitgesloten [abstract]
X duration,
credit

Het bedrag van de verzekeringsfinancieringsbaten en -las
ten uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten dat
van opname in winst of verlies is uitgesloten en in de
overige onderdelen van het totaalresultaat is opgenomen
en later zal worden geherclassificeerd naar winst of ver
lies, voor belasting. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten); uitgegeven verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 91 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 80 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 90 — ingangsdatum
1.1.2021

L 429/497
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verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies, voor belasting
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Verzekeringsfinancieringsbaten en
-lasten uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies, na belastingen

Het bedrag van de verzekeringsfinancieringsbaten en -las
ten uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten dat
van opname in winst of verlies is uitgesloten en in de
overige onderdelen van het totaalresultaat is opgenomen
en later zal worden geherclassificeerd naar winst of ver
lies, na belasting. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten); uitgegeven verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 91 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 80 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 90 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
X duration,
pensesFromInsuranceCon
credit
tractsIssuedRecognisedInProfi
tOrLoss

Verzekeringsfinancieringsbaten en
-lasten uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten,
opgenomen in winst of verlies

Het bedrag van de verzekeringsfinancieringsbaten en -las
ten uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten, dat
is opgenomen in winst of verlies. [Zie: verzekeringsfinan
cieringsbaten (-lasten); uitgegeven verzekeringscontracten
[member]]

informatieverschaffing: IAS
1 82 bb — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 80 b — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceRevenue

Verzekeringsopbrengsten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit groe
pen uitgegeven verzekeringscontracten Verzekerings
opbrengsten moeten het bieden van dekking en het ver
lenen van andere uit de groep verzekeringscontracten
voortvloeiende diensten weergeven in de vorm van een
bedrag dat de vergoeding weerspiegelt waarop de entiteit
in ruil voor die diensten verwacht recht te zullen hebben.
[Zie: uitgegeven verzekeringscontracten [member]; op
brengsten]

informatieverschaffing: IAS
1 82 a ii — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 80 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 106 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceRevenueAbstract

ifrs-full

InsuranceRevenueAllocatio
nOfPortionOfPremiumsTha
tRelateToRecoveryOfInsuran
ceAcquisitionCashFlows

X duration,
credit

Verzekeringsopbrengsten,
toerekening van het gedeelte van
de premies die verband houden
met de inning van met de
acquisitie van verzekeringen
verband houdende kasstromen

Het bedrag van de verzekeringsopbrengsten opgenomen informatieverschaffing: IFRS
in de periode die verband houdt met de toerekening van 17 106 b — ingangsdatum
het gedeelte van de premies die verband houden met de 1.1.2021
inning van met de acquisitie van verzekeringen verband
houdende kasstromen. [Zie: verzekeringsopbrengsten; stij
ging (daling) van met acquisitie van verzekeringen ver
band houdende kasstromen, verplichting (actief) uit
hoofde van verzekeringscontracten]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmounts
RelatingToChangesInLiability
ForRemainingCoverage

X duration,
credit

Verzekeringsopbrengsten,
bedragen die verband houden met
veranderingen in verplichting uit
hoofde van resterende dekking

Het bedrag van de verzekeringsopbrengsten opgenomen informatieverschaffing: IFRS
in de periode die verband houdt met de veranderingen in 17 106 a — ingangsdatum
verplichting uit hoofde van resterende dekking [Zie: ver 1.1.2021
zekeringsopbrengsten; Nettoverplichtingen (of -activa) uit
hoofde van de resterende dekking, exclusief verliescom
ponent [member]]

X duration,
credit

Verzekeringsopbrengsten [abstract]

18.12.2020

X duration,
credit
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InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromPro
fitOrLossThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOfTax
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ifrs-full
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InsuranceRevenueAmounts
RelatingToChangesInLiability
ForRemainingCoverageAb
stract

Verzekeringsopbrengsten,
bedragen die verband houden met
veranderingen in verplichting uit
hoofde van resterende dekking
[abstract]

ifrs-full

InsuranceRevenueChangeIn
RiskAdjustmentForNonfinan
cialRisk

ifrs-full

InsuranceRevenueContractual X duration,
credit
ServiceMarginRecognisedIn
ProfitOrLossBecauseOfTrans
ferOfServices

Verzekeringsopbrengsten,
contractuele dienstenmarge
opgenomen in winst of verlies
wegens overdracht van diensten

Het bedrag van de verzekeringsopbrengsten opgenomen informatieverschaffing: IFRS
in de periode die verband houdt met de contractuele 17 106 a iii — ingangsdatum
dienstenmarge, dat in winst of verlies wordt opgenomen 1.1.2021
wegens de overdracht van diensten in de periode, zoals
beschreven in alinea B124(c) van IFRS 17.. [Zie: verzeke
ringsopbrengsten; contractuele dienstenmarge [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueInsurance
ServiceExpensesIncurredDu
ringPeriodMeasuredAtA
mountsExpectedAtBeginnin
gOfPeriod

X duration,
credit

Verzekeringsopbrengsten, tijdens
de periode aangegane lasten uit
hoofde van verzekeringsdiensten,
gewaardeerd tegen de aan het
begin van de periode verwachte
bedragen

Het bedrag van de verzekeringsopbrengsten opgenomen informatieverschaffing: IFRS
in de periode die verband houdt met tijdens de periode 17 106 a i — ingangsdatum
aangegane lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten, ge 1.1.2021
waardeerd tegen de aan het begin van de periode ver
wachte bedragen, zoals beschreven in alinea B124(a)
van IFRS 17. [Zie: verzekeringsopbrengsten; lasten uit
hoofde van verzekeringsdiensten resulterend uit uitgege
ven verzekeringscontracten]

ifrs-full

InsuranceRiskMember

member

Verzekeringsrisico [member]

Dit lid geeft een ander risico dan het financieel risico aan informatieverschaffing: IFRS
dat door de houder van een contract aan de emittent 17 124 — ingangsdatum
wordt overgedragen. [Zie: financieel risico [member]]
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 125 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 127 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 128 a i — ingangsdatum
1.1.2021

X duration,
credit

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Verzekeringsopbrengsten;
Het bedrag van de verzekeringsopbrengsten opgenomen informatieverschaffing: IFRS
verandering in de risicoaanpassing in de periode die verband houdt met de verandering in de 17 106 a ii — ingangsdatum
voor niet-financieel risico
risicoaanpassing voor niet-financieel risico, zoals gespeci 1.1.2021
ficeerd in de alinea’s B124(b) van IFRS 17. [Zie: verzeke
ringsopbrengsten; Risicoaanpassing voor niet-financieel ri
sico [member]]
Publicatieblad van de Europese Unie
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informatieverschaffing: IAS
1 82 ab — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 80 a — ingangsdatum
1.1.2021

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van
verzekeringsdiensten resulterend
uit uitgegeven
verzekeringscontracten

Het bedrag van de lasten uit hoofde van een groep uit
gegeven verzekeringscontracten, die ontstane claims (ex
clusief terugbetalingen van beleggingscomponenten), an
dere aangegane lasten uit hoofde van verzekeringsdien
sten, afschrijving van met acquisitie van verzekeringen
verband houdende kasstromen, met in het verleden ver
leende diensten verband houdende veranderingen en met
toekomstige diensten verbande houdende veranderingen
omvatten. [Zie: uitgegeven verzekeringscontracten [mem
ber]]

ifrs-full

InsuranceServiceResult

X duration,
credit

Verzekeringsdienstenresultaat

Het bedrag dat verzekeringsopbrengsten en lasten uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van verzekeringsdiensten omvat. [Zie: verzeke 17 80 a — ingangsdatum
ringsopbrengsten; lasten uit hoofde van verzekeringsdien 1.1.2021
sten resulterend uit uitgegeven verzekeringscontracten; ba
ten en -lasten uit hoofde van aangehouden herverzeke
ringscontracten, andere dan financieringsbaten en -lasten]

ifrs-full

InsuranceServiceResultAb
stract

ifrs-full

IntangibleAssetFairValueUse
dAsDeemedCost

X instant,
debit

Reële waarde van immateriële
activa gebruikt als veronderstelde
kostprijs

Het bedrag aan immateriële activa waarvoor de reële informatieverschaffing: IFRS
waarde was gebruikt als veronderstelde kostprijs in het 1 30
IFRS-openingsoverzicht van de financiële positie. [Zie: an
dere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrant

X instant,
debit

Immateriële activa verworven via
een overheidssubsidie

Het bedrag aan immateriële activa verworven via over informatieverschaffing: IAS
heidssubsidies. [Zie: overheidssubsidies; andere immateri 38 122 c ii
ële activa dan goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrantAt
FairValue

X instant,
debit

Immateriële activa verworven via
een overheidssubsidie,
oorspronkelijk opgenomen reële
waarde

De oorspronkelijke reële waarde van immateriële activa informatieverschaffing: IAS
verworven via overheidssubsidies. [Zie: gewaardeerd tegen 38 122 c i
reële waarde [member]; overheidssubsidies; andere imma
teriële activa dan goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill

X instant,
debit

Immateriële activa en goodwill

Het bedrag aan immateriële activa en goodwill aangehou gebruikelijke werkwijze: IAS
den door de entiteit. [Zie: goodwill; andere immateriële 1 55
activa dan goodwill]

Verzekeringsdienstenresultaat
[abstract]

18.12.2020

InsuranceServiceExpensesFro
mInsuranceContractsIssued
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Immateriële activa en goodwill
[abstract]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill member
Member

Immateriële activa en goodwill
[member]

Dit lid geeft immateriële activa en goodwill aan. Dit ver gebruikelijke werkwijze: IAS
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as 38 118
“Klassen van immateriële activa en goodwill” indien er
geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: goodwill; andere im
materiële activa dan goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tity

X instant,
debit

Immateriële activa van materieel
belang voor de entiteit

Het bedrag aan immateriële activa die van materieel be informatieverschaffing: IAS
lang zijn voor de jaarrekening van de entiteit. [Zie: andere 38 122 b
immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tityAxis

axis

Immateriële activa van materieel
belang voor de entiteit [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 38 122 b
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tityMember

member

Immateriële activa van materieel
belang voor de entiteit [member]

Dit lid geeft immateriële activa van materieel belang voor informatieverschaffing: IAS
de entiteit aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard 38 122 b
waarde voor de as “Immateriële activa van materieel be
lang voor entiteit” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
[Zie: immateriële activa van materieel belang voor de en
titeit]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

X instant,
debit

andere immateriële activa dan
goodwill

Het bedrag aan niet-monetaire identificeerbare activa zon informatieverschaffing: IAS
der materiële substantie. Dit bedrag bevat geen goodwill. 1 54 c,
[Zie: goodwill]
informatieverschaffing: IAS
38 118 e

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillCarryingAmountAt
CostOfRevaluedAssets

X instant,
debit

andere immateriële activa dan
goodwill, geherwaardeerde activa,
gewaardeerd tegen kostprijs

Het bedrag aan andere immateriële activa dan goodwill informatieverschaffing: IAS
die zouden zijn opgenomen als de geherwaardeerde im 38 124 a iii
materiële activa na opname waren gewaardeerd volgens
het kostprijsmodel. [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillCarryingAmountO
fRevaluedAssets

X instant,
debit

andere immateriële activa dan
goodwill, geherwaardeerde activa

Het bedrag aan andere immateriële activa dan goodwill informatieverschaffing: IAS
die administratief werden verwerkt tegen geherwaardeerde 38 124 a ii
bedragen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]
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andere immateriële activa dan
goodwill [member]

Dit lid geeft immateriële activa aan die geen goodwill zijn.
Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de
as “Klassen van andere immateriële activa dan goodwill”
indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: andere im
materiële activa dan goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillRevaluationSurplus

X instant,
credit

andere immateriële activa dan
goodwill, herwaarderingsreserves

Het bedrag aan herwaarderingsreserves dat betrekking informatieverschaffing: IAS
heeft op andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: 38 124 b
andere immateriële activa dan goodwill; herwaarderings
reserves]

ifrs-full

IntangibleAssetsPledgedAsSe
curityForLiabilities

X instant,
debit

Immateriële activa die als
Het bedrag aan immateriële activa die als zekerheid voor informatieverschaffing: IAS
zekerheid voor verplichtingen zijn verplichtingen zijn verstrekt. [Zie: andere immateriële ac 38 122 d
verstrekt.
tiva dan goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsRelatingToIn
suranceContractsAcquiredIn
BusinessCombinationsOrPort
folioTransfers

X instant,
debit

Immateriële activa met betrekking
tot verzekeringscontracten
verworven in bedrijfscombinaties
of portefeuilleoverdrachten

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevel
opment

X instant,
debit

Immateriële activa in ontwikkeling Het bedrag aan immateriële activa die dergelijke activa in voorbeeld: IAS 38 119 g
ontwikkeling vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële
activa dan goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevel
opmentMember

member

Immateriële activa in ontwikkeling Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die voorbeeld: IAS 38 119 g
[member]
dergelijke activa in ontwikkeling vertegenwoordigen. [Zie:
andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsWhoseTitleIs
Restricted

X instant,
debit

Immateriële activa waarvan het
eigendomsrecht is beperkt

Het bedrag aan immateriële activa waarvan het eigen informatieverschaffing: IAS
domsrecht is beperkt. [Zie: andere immateriële activa 38 122 d
dan goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLife

X instant,
debit

Immateriële activa met een
onbeperkte gebruiksduur

Het bedrag aan immateriële activa met een onbeperkte informatieverschaffing: IAS
gebruiksduur. [Zie: andere immateriële activa dan good 36 134 b,
will]
informatieverschaffing: IAS
36 135 b,
informatieverschaffing: IAS
38 122 a

Het bedrag aan immateriële activa met betrekking tot ver
zekeringscontracten verworven in bedrijfscombinaties of
portefeuilleoverdrachten. [Zie: bedrijfscombinaties [mem
ber]; andere immateriële activa dan goodwill; types ver
zekeringscontracten [member]]

voorbeeld: IAS 36 127,
informatieverschaffing: IAS
38 118, voorbeeld:
IFRS 16 53

voorbeeld: IFRS 4 IG23 b —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021
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IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeAxis

axis

Immateriële activa met een
onbeperkte gebruiksduur [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 38 122 a
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeMember

member

Immateriële activa met een
onbeperkte gebruiksduur
[member]

Dit lid geeft immateriële activa met een onbeperkte ge informatieverschaffing: IAS
bruiksduur aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard 38 122 a
waarde voor de as “Immateriële activa met een onbeperkte
gebruiksduur” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
[Zie: immateriële activa met een onbeperkte gebruiksduur]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEva
luationAssets

X instant,
debit

Immateriële exploratie- en
evaluatieactiva

Het bedrag aan exploratie- en evaluatieactiva opgenomen
als immateriële activa in overeenstemming met de grond
slag voor financiële verslaggeving van de entiteit. [Zie:
exploratie- en evaluatieactiva [member]]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEva
luationAssetsMember

member

Immateriële exploratie- en
evaluatieactiva [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die informatieverschaffing: IFRS
immateriële exploratie- en evaluatieactiva vertegenwoordi 6 25
gen. [Zie: exploratie- en evaluatieactiva [member]]

ifrs-full

InterestCostsAbstract

ifrs-full

InterestCostsCapitalised

X duration

Geactiveerde rentekosten

Het bedrag aan rentekosten die een entiteit maakt in ver gebruikelijke werkwijze: IAS
band met het lenen van middelen die rechtstreeks zijn toe 1 112 c
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.

ifrs-full

InterestCostsIncurred

X duration

Gemaakte rentekosten

Het bedrag aan rentekosten die een entiteit maakt.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

ifrs-full

InterestExpense

X duration,
debit

Rentelasten

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit rente.

informatieverschaffing: IFRS
12 B13 f,
informatieverschaffing: IFRS
8 23 d,
informatieverschaffing: IFRS
8 28 e

ifrs-full

InterestExpenseForFinancialLi
abilitiesNotAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration,
debit

Rentelasten voor financiële
verplichtingen die niet zijn
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan rentelasten voor financiële verplichtingen informatieverschaffing: IFRS
die niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwer 7 20 b
king van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; rentelasten;
financiële verplichtingen]

ifrs-full

InterestExpenseIncomeNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Rentelasten (-baten),
nettoverplichting (actief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De stijging (daling) van de nettoverplichting (actief) uit informatieverschaffing: IAS
hoofde van toegezegde pensioenrechten resulterend uit 19 141 b
het verstrijken van de tijd. [Zie: rentelasten; nettoverplich
ting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

NL

ifrs-full
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Rentelasten uit hoofde van
bankleningen en voorschotten in
rekening-courant

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van bankleningen gebruikelijke werkwijze: IAS
en voorschotten in rekening-courant. [Zie: rentelasten; 1 112 c
voorschotten in rekening-courant]

ifrs-full

InterestExpenseOnBonds

X duration,
debit

Rentelasten uit hoofde van
obligaties

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van uitgegeven gebruikelijke werkwijze: IAS
obligaties. [Zie: rentelasten; uitgegeven obligaties]
1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnBorrowings

X duration,
debit

Rentelasten uit hoofde van
leningen

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van leningen. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
rentelasten; leningen]
1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnDebtInstru
mentsIssued

X duration,
debit

Rentelasten uit hoofde van
uitgegeven schuldbewijzen

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van uitgegeven gebruikelijke werkwijze: IAS
schuldbewijzen. [Zie: rentelasten; uitgegeven schuldbewij 1 112 c
zen]

ifrs-full

InterestExpenseOnDeposits
FromBanks

X duration,
debit

Rentelasten uit hoofde van
deposito’s van banken

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van deposito’s van gebruikelijke werkwijze: IAS
banken. [Zie: rentelasten; deposito’s van banken]
1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnDeposits
FromCustomers

X duration,
debit

Rentelasten uit hoofde van
deposito’s van klanten

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van deposito’s van gebruikelijke werkwijze: IAS
klanten. [Zie: rentelasten; deposito’s van klanten]
1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLi
abilitiesDesignatedAtFairValu
eThroughProfitOrLoss

X duration,
debit

Rentelasten uit hoofde van
financiële verplichtingen
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van financiële ver gebruikelijke werkwijze: IAS
plichtingen aangewezen als gewaardeerd tegen reële 1 112 c
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies. [Zie: rentelasten; financiële verplichtingen ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies, aangewezen bij de eerste
opname of later]

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLi
abilitiesHeldForTrading

X duration,
debit

Rentelasten uit hoofde van voor
handelsdoeleinden aangehouden
financiële verplichtingen

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van voor handels gebruikelijke werkwijze: IAS
doeleinden aangehouden financiële verplichtingen. [Zie: 1 112 c
rentelasten; financiële 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-full

InterestExpenseOnLeaseLiabi
lities

X duration,
debit

Rentelasten uit hoofde van
leaseverplichtingen

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van leaseverplich informatieverschaffing: IFRS
tingen. [Zie: leaseverplichtingen]
16 53 b

ifrs-full

InterestExpenseOnLiabilities
DueToCentralBanks

X duration,
debit

Rentelasten uit hoofde van
verplichtingen verschuldigd aan
centrale banken

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van verplichtingen gebruikelijke werkwijze: IAS
verschuldigd aan centrale banken. [Zie: rentelasten; ver 1 112 c
plichtingen verschuldigd aan centrale banken]

ifrs-full

InterestExpenseOnOtherFi
nancialLiabilities

X duration,
debit

Rentelasten uit hoofde van andere Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van andere finan gebruikelijke werkwijze: IAS
financiële verplichtingen
ciële verplichtingen. [Zie: rentelasten; andere financiële 1 112 c
verplichtingen]

ifrs-full

InterestExpenseOnRepurcha
seAgreementsAndCashColla
teralOnSecuritiesLent

X duration,
debit

Rentelasten uit hoofde van
terugkoopovereenkomsten en
zekerheden in de vorm van
contanten uit hoofde van geleende
effecten

Het bedrag aan rentelasten uit hoofde van terugkoopover gebruikelijke werkwijze: IAS
eenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit 1 112 c
hoofde van geleende effecten. [Zie: rentelasten; terugkoop
overeenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten
uit hoofde van geleende effecten]
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InterestIncomeAndInterestExpen
seForFinancialAssetsOrFinancialLi
abilitiesNotAtFairValue
ThroughProfitOrLossAbstract

Rentebaten en rentelasten voor
financiële activa of financiële
verplichtingen die niet zijn
gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen
in winst of verlies [abstract]

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForAssetsReclassifiedIntoMea
suredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Renteopbrengsten opgenomen voor
activa die uit de categorie reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies zijn geherclassificeerd naar de
categorie gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs of reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit rente opge
nomen voor activa die uit de categorie gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of
verlies zijn geherclassificeerd naar de categorie gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs of reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat. [Zie: rentebaten (-lasten); financiële activa gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs]

informatieverschaffing:
IFRS 7 12C b

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForFinancialAssetsReclassifie
dIntoMeasuredAtAmortisedCost
FirstApplicationOfIFRS9

X duration,
credit

Renteopbrengsten (-baten) opgenomen
voor financiële activa geherclassificeerd
uit de categorie gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, eerste toepassing van IFRS 9

Het bedrag aan renteopbrengsten (-baten) opgenomen voor fi
nanciële activa die zijn geherclassificeerd uit de categorie gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies naar aanleiding van de overgang naar IFRS
9. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing:
IFRS 7 42N b

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForFinancialLiabilitiesReclassi
fiedIntoMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

X duration,
credit

Renteopbrengsten (-baten) opgenomen
voor financiële verplichtingen
geherclassificeerd uit de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen
in winst of verlies, eerste toepassing
van IFRS 9

Het bedrag aan renteopbrengsten (-baten) opgenomen voor fi
nanciële verplichtingen die zijn geherclassificeerd uit de categorie
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies naar aanleiding van de overgang
naar IFRS 9. [Zie: financiële verplichtingen]

informatieverschaffing:
IFRS 7 42N b

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Renteopbrengsten voor financiële
activa gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs

Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit rente voor fi
nanciële activa die zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kost
prijs. [Zie: rentebaten; financiële activa gewaardeerd tegen ge
amortiseerde kostprijs]

informatieverschaffing:
IFRS 7 20 b

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAssets
NotAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
credit

Rentebaten voor financiële activa die
niet zijn gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan baten die voortvloeien uit rente voor financiële
activa die niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: renteba
ten]

informatieverschaffing: IFRS
7 20 b — vervaldatum 1.1.2021

NL
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18.12.2020
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Publicatieblad van de Europese Unie
L 429/505

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Rentebaten uit hoofde van voor
verkoop beschikbare financiële
activa

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van voor verkoop gebruikelijke werkwijze: IAS
beschikbare financiële activa. [Zie: rentebaten; voor ver 1 112 c — vervaldatum
koop beschikbare financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
BankBalancesAtCentralBanks

X duration,
credit

Rentebaten uit hoofde van
geldmiddelen en rekeningsaldi bij
centrale banken

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van geldmiddelen gebruikelijke werkwijze: IAS
en rekeningsaldi bij centrale banken. [Zie: rentebaten; 1 112 c
geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken]

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
CashEquivalents

X duration,
credit

Rentebaten op geldmiddelen en
kasequivalenten

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van geldmiddelen gebruikelijke werkwijze: IAS
en kasequivalenten. [Zie: rentebaten; geldmiddelen en ka 1 112 c
sequivalenten]

ifrs-full

InterestIncomeOnDebtInstru
mentsHeld

X duration,
credit

Rentebaten uit hoofde van
aangehouden schuldbewijzen

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van aangehouden gebruikelijke werkwijze: IAS
schuldbewijzen. [Zie: rentebaten; aangehouden schuldbe 1 112 c
wijzen]

ifrs-full

InterestIncomeOnDeposits

X duration,
credit

Rentebaten uit hoofde van
deposito’s

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van deposito’s. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
rentebaten]
1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsDesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Rentebaten uit hoofde van
financiële activa aangewezen als
gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van financiële activa gebruikelijke werkwijze: IAS
aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met ver 1 112 c
werking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie:
rentebaten; financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, aangewezen bij de eerste opname of later]

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsHeldForTrading

X duration,
credit

Rentebaten uit hoofde van voor
handelsdoeleinden aangehouden
financiële activa

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van voor handels gebruikelijke werkwijze: IAS
doeleinden aangehouden financiële activa. [Zie: renteba 1 112 c
ten; financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of ver
lies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehou
den]

ifrs-full

InterestIncomeOnHeldtoma
turityInvestments

X duration,
credit

Rentebaten uit hoofde van tot
einde looptijd aangehouden
beleggingen

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van tot einde loop gebruikelijke werkwijze: IAS
tijd aangehouden beleggingen. [Zie: rentebaten; tot einde 1 112 c — vervaldatum
looptijd aangehouden beleggingen]
1.1.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFi
nancialAssetsAccrued

X duration,
credit

Opgelopen rentebaten uit hoofde
van aan een bijzondere
waardevermindering onderhevige
financiële activa

Het bedrag aan baten die voortvloeien uit de opgelopen informatieverschaffing: IFRS
rente uit hoofde van aan een bijzondere waardeverminde 7 20 d — vervaldatum
ring onderhevige financiële activa na het plaatsvinden van 1.1.2021
de bijzondere waardevermindering met behulp van de
rentevoet die wordt gebruikt om de toekomstige kasstro
men te disconteren met het oog op de waardering van het
bijzonderewaardeverminderingsverlies. [Zie: rentebaten]

18.12.2020
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Opgelopen rentebaten uit hoofde
van aan een bijzondere
waardevermindering onderhevige
financiële activa [abstract]

InterestIncomeOnLoansAn
dAdvancesToBanks

X duration,
credit

Rentebaten uit hoofde van
leningen en voorschotten aan
banken

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van leningen en gebruikelijke werkwijze: IAS
voorschotten aan banken. [Zie: rentebaten; leningen en 1 112 c
voorschotten aan banken]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dAdvancesToCustomers

X duration,
credit

Rentebaten uit hoofde van
leningen en voorschotten aan
klanten

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van leningen en gebruikelijke werkwijze: IAS
voorschotten aan klanten. [Zie: rentebaten; leningen en 1 112 c
voorschotten aan klanten]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dReceivables

X duration,
credit

Rentebaten uit hoofde van
leningen en vorderingen

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van leningen en gebruikelijke werkwijze: IAS
vorderingen. [Zie: rentebaten; leningen en vorderingen]
1 112 c — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnOtherFinan
cialAssets

X duration,
credit

Rentebaten uit hoofde van andere
financiële activa

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van andere financi gebruikelijke werkwijze: IAS
ële activa. [Zie: rentebaten; andere financiële activa]
1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnReverseRe
purchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecurities
Borrowed

X duration,
credit

Rentebaten uit hoofde van
omgekeerde
terugkoopovereenkomsten en
zekerheden in de vorm van
contanten uit hoofde van
verstrekte effectenleningen

Het bedrag aan rentebaten uit hoofde van omgekeerde gebruikelijke werkwijze: IAS
terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm 1 112 c
van contanten uit hoofde van verstrekte effectenleningen.
[Zie: rentebaten; omgekeerde terugkoopovereenkomsten
en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde
van geleende effecten]

ifrs-full

InterestIncomeReimburse
mentRights

X duration,
debit

Rentebaten, restitutierechten

De stijging (daling) van restitutierechten resulterend uit informatieverschaffing: IAS
baten die voortvloeien uit rente uit hoofde van restitutie 19 141 b
rechten. [Zie: rentebaten; restitutierechten, gewaardeerd
tegen reële waarde]

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Betaalde rente, geclassificeerd als
financieringsactiviteiten

De kasuitstroom voor betaalde rente, geclassificeerd als informatieverschaffing:
financieringsactiviteiten.
IAS 7 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsInves
tingActivities

X duration,
credit

Betaalde rente, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasuitstroom voor betaalde rente, geclassificeerd als informatieverschaffing:
investeringsactiviteiten.
IAS 7 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsOpera X duration,
credit
tingActivities

Betaalde rente, geclassificeerd als
operationele activiteiten

De kasuitstroom voor betaalde rente, geclassificeerd als informatieverschaffing:
operationele activiteiten.
IAS 7 31

ifrs-full

InterestPayable

Rente, betaald

Het bedrag aan rente opgenomen als een verplichting.

X instant,
credit

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
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member

Rentevoet, waarderingsinput
[member]

Dit lid geeft de rentevoet aan die wordt gehanteerd als voorbeeld: IFRS 13 B36 a
waarderingsinput.

ifrs-full

InterestRateRiskMember

member

Renterisico [member]

Dit lid geeft het type risico aan dat de reële waarde of
toekomstige kasstromen van een financieel instrument
zullen schommelen als gevolg van veranderingen in de
marktrente. [Zie: financiële instrumenten, klasse [mem
ber]]

ifrs-full

InterestRateSwapContract
Member

member

Renteswapcontract [member]

Dit lid geeft een renteswapcontract aan. [Zie: swapcon gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
tract [member]]

ifrs-full

InterestRateTypesMember

member

Rentetypes [member]

Dit lid geeft alle rentetypes aan. Dit vertegenwoordigt gebruikelijke werkwijze: IFRS
tevens de standaardwaarde voor de as “Rentetypes” indien 7 39
er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: renterisico [mem
ber]]

ifrs-full

InterestReceivable

X instant,
debit

Te ontvangen rente

Het bedrag aan rente opgenomen als een vordering.

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedA
sInvestingActivities

X duration,
debit

Ontvangen rente, geclassificeerd
als investeringsactiviteiten

De kasinstroom van ontvangen rente, geclassificeerd als informatieverschaffing:
investeringsactiviteiten.
IAS 7 31

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
debit

Ontvangen rente, geclassificeerd
als operationele activiteiten

De kasinstroom van ontvangen rente, geclassificeerd als informatieverschaffing:
operationele activiteiten.
IAS 7 31

informatieverschaffing: IFRS
17 124 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 125 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 127 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 128 a ii — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 Definities

Publicatieblad van de Europese Unie

InterestRateMeasurementIn
putMember

NL

ifrs-full

L 429/508

Prefix

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
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X duration,
credit

Renteopbrengsten berekend
Het bedrag aan renteopbrengsten berekend volgens de
volgens de effectieve-rentemethode effectieve-rentemethode. De effectieve-rentemethode is de
methode die wordt gebruikt bij de berekening van de
geamortiseerde kostprijs 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 desbetreffende periode. [Zie:
opbrengsten]

informatieverschaffing: IAS
1 82 a i — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS
1 82 a

ifrs-full

InterestRevenueExpense

X duration,
credit

Rentebaten (-lasten);

Het bedrag aan baten of lasten die voortvloeien uit rente. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: rentelasten; rentebaten]
1 85, informatieverschaffing:
IFRS 8 28 e,
informatieverschaffing: IFRS
8 23

ifrs-full

InterestRevenueForFinancia
lAssetsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensi
veIncome

X duration,
credit

Renteopbrengsten voor financiële
activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag aan renteopbrengsten die voortvloeien uit fi informatieverschaffing: IFRS
nanciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met ver 7 20 b
werking van waardeveranderingen in de overige onder
delen van het totaalresultaat. [Zie: opbrengsten; financiële
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat]

ifrs-full

InternalCreditGradesAxis

axis

Interne kredietbeoordelingen [axis] De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 4 39G a — vervaIdatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 IG20C, voorbeeld: IFRS
7 35M, voorbeeld: IFRS
7 IG25 b — vervaldatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 36 c — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

InternalCreditGradesMember

member

Interne kredietbeoordelingen
[member]

L 429/509

Dit lid geeft kredietbeoordelingen aan die door de entiteit informatieverschaffing: IFRS
zelf zijn ontwikkeld.
4 39G a — vervaIdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 IG20C, voorbeeld: IFRS
7 35M, voorbeeld: IFRS
7 IG25 b — vervaldatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 36 c — vervaldatum
1.1.2021
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member

Intern gegenereerd [member]

Dit lid geeft posten aan die intern zijn gegenereerd door informatieverschaffing: IAS
de entiteit.
38 118

ifrs-full

IntrinsicValueOfLiabilities
FromSharebasedPayment
TransactionsForWhichCoun
terpartysRightToCashOrOthe
rAssetsVested2011

X instant,
credit

Intrinsieke waarde van
verplichtingen uit hoofde van op
aandelen gebaseerde
betalingstransacties waarvoor het
recht van de tegenpartij op
geldmiddelen of andere activa
onvoorwaardelijk is geworden

De intrinsieke waarde van verplichtingen die voortvloeien informatieverschaffing: IFRS
uit op aandelen gebaseerde transacties en waarvoor het 2 51 b ii
recht van de tegenpartij op geldmiddelen of andere activa
vóór het einde van de periode onvoorwaardelijk is gewor
den (bijvoorbeeld onvoorwaardelijk geworden “share ap
preciation rights”). De intrinsieke waarde is het verschil
tussen de reële waarde van de aandelen waarop de tegen
partij (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk) gerechtigd is
in te schrijven of die de entiteit gerechtigd is te ontvan
gen, en de eventuele prijs die de tegenpartij voor die aan
delen moet of zal moeten betalen. Op aandelen geba
seerde betalingstransacties zijn transacties waarbij de en
titeit: a) goederen of diensten ontvangt van de leverancier
van die goederen of diensten (met inbegrip van een werk
nemer) in het kader van een op aandelen gebaseerde be
talingsovereenkomst; of b) een verplichting aangaat om de
transactie met de leverancier af te wikkelen in het kader
van een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst
wanneer een andere entiteit van de groep die goederen
of diensten ontvangt, waarvoor het recht van de tegen
partij op geldmiddelen of andere activa vóór het einde
van de periode onvoorwaardelijk is geworden (bijvoor
beeld onvoorwaardelijk geworden “share appreciation
rights”).

ifrs-full

Inventories

X instant,
debit

Actuele voorraden

Het bedrag aan actuele voorraden. [Zie: voorraden]

ifrs-full

InventoriesAtFairValueLess
CostsToSell

X instant,
debit

Voorraden, gewaardeerd tegen
reële waarde min verkoopkosten

Het bedrag aan voorraden geboekt tegen reële waarde min informatieverschaffing:
verkoopkosten. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde IAS 2 36 c
[member]]

ifrs-full

InventoriesAtNetRealisableVa
lue

X instant,
debit

Voorraden, gewaardeerd tegen
opbrengstwaarde

Het bedrag aan voorraden geboekt tegen opbrengstwaar gebruikelijke werkwijze: IAS
de. [Zie: voorraden]
2 36

ifrs-full

InventoriesPledgedAsSecurity
ForLiabilities

X instant,
debit

Voorraden die als zekerheid voor
verplichtingen zijn verstrekt

Het bedrag aan voorraden die als zekerheid voor verplich informatieverschaffing:
tingen zijn verstrekt. [Zie: voorraden]
IAS 2 36 h
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X instant,
debit

Voorraden

Het bedrag aan activa: a) die worden aangehouden voor informatieverschaffing:
verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering; b) IAS 1 54 g
in het productieproces voor een dergelijke verkoop; dan
wel c) in de vorm van grond- of hulpstoffen die worden
verbruikt tijdens het productieproces of tijdens het ver
richten van diensten. Voorraden omvatten goederen die
worden ingekocht en aangehouden om te worden ver
kocht, bijvoorbeeld handelswaar ingekocht door een de
taillist en aangehouden voor verkoop, of gronden en an
dere onroerende goederen die worden aangehouden voor
verkoop. Voorraden omvatten ook gereed product of on
derhanden werk dat door een entiteit wordt geproduceerd,
met inbegrip van grond- en hulpstoffen die zijn bestemd
om te worden gebruikt in het productieproces. [Zie: ac
tueel gereed product; actuele handelswaar; actueel onder
handen werk terreinen]

ifrs-full

InventoryCostFormulas

text

Beschrijving van de
kostprijsformules voor voorraden

De beschrijving van de kostprijsformules die worden ge informatieverschaffing:
bruikt voor de waardering van voorraden. [Zie: voor IAS 2 36 a
raden]

ifrs-full

InventoryRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
debit

Voorraden opgenomen op de
overnamedatum

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor voor voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
raden die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorbeeld: IFRS 3 IE72
voorraden; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

InventoryWritedown2011

X duration

Afschrijving van voorraden

Het bedrag aan lasten opgenomen met betrekking tot de informatieverschaffing: IAS
afschrijving van voorraden tot de opbrengstwaarde. [Zie: 1 98 a,
voorraden]
informatieverschaffing: IAS 2
36 e

ifrs-full

InvestmentAccountedForUsin X instant,
debit
gEquityMethod

Investeringen die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode

Het bedrag aan investeringen die administratief werden
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode. De ver
mogensmutatiemethode is een methode voor administra
tieve verwerking waarbij de investering aanvankelijk tegen
kostprijs wordt opgenomen, en vervolgens wordt aange
past om rekening te houden met de wijziging van het
aandeel van de investeerder in de nettoactiva van de deel
neming 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 totaal
resultaat van de investeerder omvatten zijn aandeel in de
overige onderdelen van het totaalresultaat van de deel
neming. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs [member]]
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InvestmentContractsLiabilities

X instant,
credit

Verplichtingen uit hoofde van
beleggingscontracten

Het bedrag aan verplichtingen met betrekking tot beleg gebruikelijke werkwijze: IAS
gingscontracten die binnen het toepassingsgebied van IAS 1 55
39 of IFRS 9 vallen.

ifrs-full

InvestmentFundsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Beleggingsfondsen, bedrag
bijgedragen aan de reële waarde
van fondsbeleggingen

Het bedrag dat beleggingsfondsen bijdragen aan de reële voorbeeld: IAS 19 142 f
waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegd
pensioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd
tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [mem
ber]; beleggingsfondsen [member]]

ifrs-full

InvestmentFundsMember

member

Beleggingsfondsen [member]

Dit lid geeft beleggingsfondsen aan.

ifrs-full

InvestmentIncome

X duration,
credit

Inkomen uit investeringen

Het bedrag aan beleggingsinkomsten, zoals rente en divi gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85, informatieverschaffing:
denden.
IAS 26 35 b iii

ifrs-full

InvestmentProperty

X instant,
debit

Vastgoedbeleggingen

Het bedrag aan vastgoed (terrein of een gebouw — of
deel 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 ver
koop in het kader van de normale bedrijfsvoering.

ifrs-full

InvestmentPropertyAbstract

ifrs-full

InvestmentPropertyCarriedAt
CostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueMo
delAtTimeOfSale

X instant,
debit

Vastgoedbeleggingen geboekt
tegen kostprijs of in
overeenstemming met IFRS 16
binnen het reëlewaardemodel, op
het moment van verkoop

Het bedrag op het moment van verkoop van vastgoedbe informatieverschaffing: IAS
leggingen gewaardeerd tegen kostprijs of in overeenstem 40 78 d ii
ming met IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel. [Zie:
gewaardeerd tegen kostprijs of in overeenstemming met
IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel [member]; vast
goedbeleggingen]

ifrs-full

InvestmentPropertyComple
ted

X instant,
debit

Voltooide vastgoedbeleggingen

Het bedrag aan vastgoedbeleggingen waarvan de bouw of gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
ontwikkeling is voltooid. [Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

InvestmentPropertyComple
tedMember

member

Voltooide vastgoedbeleggingen
[member]

Dit lid geeft voltooide vastgoedbeleggingen aan. [Zie: vol gebruikelijke werkwijze: IAS
tooide vastgoedbeleggingen]
1 112 c
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Reële waarde van
vastgoedbeleggingen gebruikt als
veronderstelde kostprijs

Het bedrag van de vastgoedbeleggingen waarvoor de reële informatieverschaffing: IFRS
waarde was gebruikt als veronderstelde kostprijs in het 1 30
IFRS-openingsoverzicht van de financiële positie. [Zie:
vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

InvestmentPropertyMember

member

Vastgoedbeleggingen [member]

Dit lid geeft vastgoedbeleggingen aan. Dit vertegenwoor gebruikelijke werkwijze: IAS
digt tevens de standaardwaarde voor de as “Types vast 1 112 c, voorbeeld: IFRS 13
goedbeleggingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. IE60, voorbeeld: IFRS 13 94
[Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelopment

X instant,
debit

Vastgoedbeleggingen in aanbouw
of ontwikkeling

Het bedrag aan vastgoed in aanbouw of ontwikkeling gebruikelijke werkwijze: IAS
voor toekomstig gebruik als vastgoedbelegging. [Zie: vast 1 112 c
goedbeleggingen]

ifrs-full

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelopment
Member

member

Vastgoedbeleggingen in aanbouw
of ontwikkeling [member]

Dit lid geeft vastgoedbeleggingen in aanbouw of ontwik gebruikelijke werkwijze: IAS
keling aan. [Zie: vastgoedbeleggingen in aanbouw of ont 1 112 c
wikkeling]

ifrs-full

InvestmentsAccountedForU
singEquityMethodAbstract

ifrs-full

InvestmentsAccountedForU
singEquityMethodMember

member

Investeringen die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode
[member]

Dit lid geeft investeringen aan die administratief werden gebruikelijke werkwijze: IAS
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie: in 36 127
vesteringen die administratief werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode]

ifrs-full

InvestmentsForRiskOfPolicy
holders

X instant,
debit

Investeringen voor risico van
polishouders

Het bedrag aan investeringen tegen verzekeringsverplich gebruikelijke werkwijze: IAS
tingen waarbij het volledige risico door de polishouders 1 55
wordt gedragen.

ifrs-full

InvestmentsInAssociates

X instant,
debit

Investeringen in geassocieerde
deelnemingen

Het bedrag aan investeringen in geassocieerde deelnemin informatieverschaffing: IAS
gen in de enkelvoudige jaarrekening van een entiteit. [Zie: 27 10
geassocieerde deelnemingen [member]]

ifrs-full

InvestmentsInAssociatesAc
countedForUsingEquityMe
thod

X instant,
debit

Investeringen in geassocieerde
deelnemingen die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode

Het bedrag aan investeringen in geassocieerde deelnemin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen die administratief werden verwerkt volgens de ver 1 55
mogensmutatiemethode. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]; investeringen die administratief werden ver
werkt volgens de vermogensmutatiemethode]

ifrs-full

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensi
veIncomeAxis

axis

Beleggingen in
De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
eigenvermogensinstrumenten die
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 11A c
zijn aangewezen als gewaardeerd die de tabel vervolledigen.
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat [axis]

Investeringen die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode
[abstract]
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ifrs-full

InvestmentsInJointVentures

X instant,
debit

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures
AccountedForUsingEquityMe
thod

X instant,
debit

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries

X instant,
debit

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries
JointVenturesAndAssociates

X instant,
debit

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries
JointVenturesAndAssociates
Abstract

ifrs-full

InvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

ifrs-full

X duration,
IssueCostsNotRecognisedAs
ExpenseForTransactionRecog debit
nisedSeparatelyFromAcquisiti
onOfAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCombina
tion

X instant,
debit

Beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat [member]

Dit lid geeft beleggingen in eigenvermogensinstrumenten
aan die door de entiteit zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in de overige onderdelen van het totaalresultaat. Dit
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die zijn aan
gewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen 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]
Investeringen in joint ventures
Het bedrag aan investeringen in joint ventures in de en
kelvoudige jaarrekening van een entiteit. [Zie: joint ven
tures [member]]
Investeringen in joint ventures die Het bedrag aan investeringen in joint ventures die admi
administratief werden verwerkt
nistratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatie
volgens de
methode. [Zie: joint ventures [member]; investeringen die
vermogensmutatiemethode
administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode]
Investeringen in
Het bedrag aan investeringen in dochterondernemingen in
dochterondernemingen
de enkelvoudige jaarrekening van een entiteit. [Zie: doch
terondernemingen [member]]
Investeringen in
Het bedrag aan investeringen in dochterondernemingen,
dochterondernemingen, joint
joint ventures en geassocieerde deelnemingen in de enkel
ventures en geassocieerde
voudige jaarrekening van een entiteit. [Zie: geassocieerde
deelnemingen
deelnemingen [member]; joint ventures [member]; doch
terondernemingen [member]; investeringen in dochter
ondernemingen]
Investeringen in
dochterondernemingen, joint
ventures en geassocieerde
deelnemingen [abstract]
Investeringen die geen
Het bedrag aan investeringen die geen investeringen zijn
investeringen zijn die
die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
administratief werden verwerkt
mutatiemethode. [Zie: investeringen die administratief
volgens de
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode]
vermogensmutatiemethode
Niet als last opgenomen
Het bedrag aan uitgiftekosten die niet als een last zijn
uitgiftekosten voor transacties die opgenomen voor transacties die los van de verwerving
los van de verwerving van activa van activa en overname van verplichtingen in een bedrijfs
en overname van verplichtingen in combinatie worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties
de bedrijfscombinatie worden
[member]]
opgenomen

informatieverschaffing: IFRS
7 11A c,
informatieverschaffing: IFRS
7 8 h

informatieverschaffing: IAS
27 10
gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55

informatieverschaffing: IAS
27 10
informatieverschaffing: IAS
27 10

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55

informatieverschaffing: IFRS
3 B64 m
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Geplaatst kapitaal

De nominale waarde van geplaatst kapitaal.

voorbeeld: IAS 1 78 e

ifrs-full

IssuedCapitalMember

member

Geplaatst kapitaal [member]

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die ge informatieverschaffing: IAS
1 106
plaatst kapitaal vertegenwoordigt.

ifrs-full

IssueOfConvertibleInstru
ments

X duration,
credit

Uitgifte van converteerbare
instrumenten

De verandering in het eigen vermogen resulterend uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
uitgifte van converteerbare instrumenten.
1 106 d

ifrs-full

IssueOfEquity

X duration,
credit

Uitgifte van eigen vermogen

De stijging van het eigen vermogen als gevolg van de informatieverschaffing: IAS
1 106 d iii
uitgifte van eigenvermogensinstrumenten.

ifrs-full

IssuesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration,
debit

Uitgiften, waardering tegen reële
waarde, activa

De stijging van de waardering tegen reële waarde van informatieverschaffing: IFRS
activa resulterend uit uitgiften van deze activa. [Zie: ge 13 93 e iii
waardeerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
credit

Uitgiften, waardering tegen reële
waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De stijging van de waardering tegen reële waarde van informatieverschaffing: IFRS
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit resulterend 13 93 e iii
uit uitgiften van deze eigenvermogensinstrumenten. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; eigenver
mogensinstrumenten van een entiteit [member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurement
Liabilities

X duration,
credit

Uitgiften, waardering tegen reële
waarde, verplichtingen

De stijging van de waardering tegen reële waarde van informatieverschaffing: IFRS
verplichtingen resulterend uit uitgiften van deze verplich 13 93 e iii
tingen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec guidance
tion800100Subclassifications
OfAssetsLiabilitiesAndEquities

Posten zijn nader beschreven in
afdeling [800100] Subclassificaties
van activa, verplichtingen en
eigenvermogensinstrumenten

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec guidance
tion800200AnalysisOfInco
meAndExpense

Posten zijn nader beschreven in
afdeling [800200] Analyse van
baten en lasten

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec guidance
tion800300StatementOf
CashFlowsAdditionalDisclosu
res

Posten zijn nader beschreven in
afdeling [800300]
Kasstroomoverzicht, aanvullende
informatieverschaffing
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ItemsAreFurtherDetailedInSec guidance
tion800400StatementOf
ChangesInEquityAdditional
Disclosures

Posten zijn nader beschreven in
afdeling [800400]
Mutatieoverzicht van het eigen
vermogen, aanvullende
informatieverschaffing

ifrs-full

ItemsForPresentationOfRegu
latoryDeferralAccountsAb
stract

Posten voor presentatie van
uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [abstract]

ifrs-full

ItemsInCourseOfCollection
FromOtherBanks

X instant,
debit

Posten die zullen worden
ontvangen van andere banken

Het bedrag aan posten die zijn overgebracht van andere gebruikelijke werkwijze: IAS
banken maar die de entiteit nog niet heeft ontvangen en 1 55
verwerkt.

ifrs-full

ItemsInCourseOfTransmissi
onToOtherBanks

X instant,
credit

Posten die zullen worden
overgebracht naar andere banken

Het bedrag aan posten die zijn overgebracht maar die gebruikelijke werkwijze: IAS
andere banken nog niet hebben ontvangen en verwerkt. 1 55

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilitie
sAxis

axis

Posten van voorwaardelijke
verplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 3 B64 j
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilities
Member

member

Posten van voorwaardelijke
verplichtingen [member]

Dit lid geeft alle individuele posten van voorwaardelijke informatieverschaffing: IFRS
verplichtingen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de stan 3 B64 j
daardwaarde voor de as “Posten van voorwaardelijke ver
plichtingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie:
voorwaardelijke verplichtingen [member]]

ifrs-full

JointControlOrSignificantIn
fluenceMember

member

Entiteiten die gezamenlijke
zeggenschap of invloed van
betekenis over de entiteit
uitoefenen [member]

Dit lid geeft entiteiten aan die gezamenlijke zeggenschap informatieverschaffing: IAS
of invloed van betekenis over de entiteit uitoefenen. Ge 24 19 b
zamenlijke zeggenschap is het contractueel afgesproken
delen van de zeggenschap over een overeenkomst en be
staat slechts wanneer beslissingen met betrekking tot de
relevante activiteiten unanieme instemming vereisen van
de partijen die de zeggenschap delen. Invloed van beteke
nis is de macht om deel te nemen aan de financiële en
operationele beleidsbeslissingen van de deelneming, maar
houdt geen zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap
over het desbetreffende beleid in.
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Gezamenlijke bedrijfsactiviteiten
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 12 B4 c
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

JointOperationsMember

member

Gezamenlijke bedrijfsactiviteiten
[member]

Dit lid geeft gezamenlijke overeenkomsten aan waarbij de informatieverschaffing: IFRS
partijen die gezamenlijke zeggenschap over de overeen 12 B4 c
komst hebben, rechten hebben op de activa en aanspra
kelijk zijn voor de verplichtingen die verband houden met
de overeenkomst.

ifrs-full

JointVenturesAxis

axis

Joint ventures [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 27 17 b,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IAS
27 16 b,
informatieverschaffing: IFRS
12 B4 b,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9,
informatieverschaffing: IFRS
4 39J — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

JointVenturesMember

member

Joint ventures [member]

Dit lid geeft gezamenlijke overeenkomsten aan waarbij de
partijen die gezamenlijke zeggenschap over de overeen
komst hebben, rechten op de nettoactiva van de overeen
komst hebben.

ifrs-full

JointVenturesWhereEntityIs
VenturerMember

member

Joint ventures waarin de entiteit
deelnemer is [member]

Dit lid geeft joint ventures aan waarin de entiteit een informatieverschaffing: IAS
deelnemer is. Een deelnemer in een joint venture is een 24 19 e
partij in een joint venture en heeft gezamenlijke zeggen
schap over die joint venture. [Zie: joint ventures [mem
ber]]

informatieverschaffing: IAS
27 17 b,
informatieverschaffing: IAS
27 16 b,
informatieverschaffing: IFRS
12 B4 b,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M a — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9,
informatieverschaffing: IFRS
4 39J a — vervaldatum
1.1.2021
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Beloning voor managers op
sleutelposities

Het bedrag van de beloning voor managers op sleutel informatieverschaffing: IAS
posities. [Zie: managers op sleutelposities van entiteit of 24 17
moedermaatschappij [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationOtherLong
termBenefits

X duration,
debit

Beloning voor managers op
sleutelposities, andere
langetermijnpersone
elsbeloningen

Het bedrag van de beloning voor managers op sleutel informatieverschaffing: IAS
posities in de vorm van andere langetermijnpersoneels 24 17 c
beloningen. [Zie: andere langetermijnpersoneelsbelonin
gen; managers op sleutelposities van entiteit of moeder
maatschappij [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationPostemploy
mentBenefits

X duration,
debit

Beloning voor managers op
sleutelposities, vergoedingen na
uitdiensttreding

Het bedrag van de beloning voor managers op sleutel informatieverschaffing: IAS
posities in de vorm van vergoedingen na uitdiensttreding. 24 17 b
[Zie: managers op sleutelposities van entiteit of moeder
maatschappij [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationSharebasedPay
ment

X duration,
debit

Beloning voor managers op
sleutelposities, op aandelen
gebaseerde betalingen

Het bedrag van de beloning voor managers op sleutel informatieverschaffing: IAS
posities in de vorm van op aandelen gebaseerde betalin 24 17 e
gen. [Zie: managers op sleutelposities van entiteit of moe
dermaatschappij [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationShorttermEm
ployeeBenefits

X duration,
debit

Beloning voor managers op
sleutelposities, kortetermijnperson
eelsbeloningen

Het bedrag van de beloning voor managers op sleutel informatieverschaffing: IAS
posities in de vorm van kortetermijnpersoneelsbeloningen. 24 17 a
[Zie: managers op sleutelposities van entiteit of moeder
maatschappij [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationTerminationBe
nefits

X duration,
debit

Beloning voor managers op
sleutelposities,
ontslagvergoedingen

Het bedrag van de beloning voor managers op sleutel informatieverschaffing: IAS
posities in de vorm van ontslagvergoedingen. [Zie: lasten 24 17 d
uit hoofde van ontslagvergoedingen] managers op sleutel
posities van entiteit of moedermaatschappij [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelO
fEntityOrParentMember

member

Managers op sleutelposities van
entiteit of moedermaatschappij
[member]

Dit lid geeft die personen aan die bevoegd en verantwoor informatieverschaffing: IAS
delijk zijn voor het plannen en het sturen van en het 24 19 f
uitoefenen van zeggenschap over de activiteiten van de
entiteit, hetzij op directe hetzij op indirecte wijze, met
inbegrip van elke directeur (bestuurslid of anderszins)
van die entiteit.

ifrs-full

Land

X instant,
debit

Terreinen

Het bedrag aan materiële vaste activa die door de entiteit voorbeeld: IAS 16 37 a
aangehouden terreinen voor gebruik bij bedrijfsactiviteiten
vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]
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LandAndBuildings

Het bedrag aan materiële vaste activa die terreinen en af te voorbeeld: IAS 16 37 b
schrijven gebouwen en soortgelijke structuren voor ge
bruik bij bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: ge
bouwen; terreinen; materiële vaste activa]

ifrs-full

LandAndBuildingsAbstract

ifrs-full

LandAndBuildingsMember

member

Terreinen en gebouwen [member]

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 vertegen
woordigen. [Zie: gebouwen; terreinen; materiële vaste ac
tiva]

ifrs-full

LandMember

member

Terreinen [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die voorbeeld: IAS 16 37 a
door de entiteit aangehouden terreinen voor gebruik bij
bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële
vaste activa]

ifrs-full

LaterThanFifteenYearsAnd
NotLaterThanTwentyYears
Member

member

Later dan vijftien jaar en niet later Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan vijftien jaar voorbeeld: IFRS 7 B11,
en niet later dan twintig jaar.
voorbeeld: IFRS 7 IG31A
dan twintig jaar [member]

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa member
terThanSevenYearsMember

Later dan vijf jaar en niet later dan Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan vijf jaar en voorbeeld: IFRS 7 B11,
niet later dan zeven jaar.
voorbeeld: IFRS 7 IG31A
zeven jaar [member]

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa member
terThanTenYearsMember

Later dan vijf jaar en niet later dan Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan vijf jaar en gebruikelijke werkwijze: IAS
niet later dan tien jaar.
1 112 c, voorbeeld: IFRS 7
tien jaar [member]
B11, voorbeeld: IFRS 7
IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsMember

Later dan vijf jaar [member]

NL
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LaterThanFourMonthsMem
ber

member

Later dan vier maanden [member] Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan vier maan gebruikelijke werkwijze: IAS
den.
1 112 c

ifrs-full

LaterThanFourYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Later dan vier jaar en niet later
dan vijf jaar [member]

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanSixMonthsMember

member

Later dan een maand en niet later Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een maand voorbeeld: IFRS 7 B11,
en niet later dan zes maanden.
voorbeeld: IFRS 7 IG31A
dan zes maanden [member]

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanThreeMonthsMem
ber

member

Later dan een maand en niet later Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een maand voorbeeld: IFRS 7 B11 b,
en niet later dan drie maanden.
voorbeeld: IFRS 7 B35 b,
dan drie maanden [member]
voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot member
LaterThanTwoMonthsMember

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLa
terThanFiveYearsMember

NL

ifrs-full

L 429/520

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie

Later dan een maand en niet later Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een maand gebruikelijke werkwijze: IAS
dan twee maanden [member]
en niet later dan twee maanden.
1 112 c, voorbeeld: IFRS
7 IG20D, voorbeeld: IFRS
7 35N, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 37 —
vervaldatum 1.1.2021

Later dan een jaar en niet later dan Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een jaar en voorbeeld: IFRS 7 B11 d,
niet later dan vijf jaar.
voorbeeld: IFRS 7 IG31A
vijf jaar [member]

18.12.2020

member

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan vier jaar en gebruikelijke werkwijze: IAS
niet later dan vijf jaar.
1 112 c,
informatieverschaffing: IFRS
16 97,
informatieverschaffing: IFRS
16 94,
informatieverschaffing: IFRS
17 132 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 B11, voorbeeld: IFRS 7
IG31A

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Later dan een jaar en niet later dan Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een jaar en voorbeeld: IFRS 7 B35 e,
drie jaar [member]
niet later dan drie jaar.
voorbeeld: IFRS 7 B11,
voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLa
terThanTwoYearsMember

member

Later dan een jaar en niet later dan Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een jaar en gebruikelijke werkwijze: IAS
niet later dan twee jaar.
1 112 c,
twee jaar [member]
informatieverschaffing: IFRS
16 97,
informatieverschaffing: IFRS
16 94,
informatieverschaffing: IFRS
17 132 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 B11, voorbeeld: IFRS 7
IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearMember

member

Later dan een jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan een jaar. informatieverschaffing: IAS
1 61 b, voorbeeld: IFRS 7
IG28 d — vervaldatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7
37 a — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

LaterThanSevenYearsAndNot
LaterThanTenYearsMember

member

Later dan zeven jaar en niet later
dan tien jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan zeven jaar voorbeeld: IFRS 7 B11,
en niet later dan tien jaar.
voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

member

Later dan zes maanden en niet
later dan een jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan zes maan voorbeeld: IFRS 7 B35 d,
den en niet later dan een jaar.
voorbeeld: IFRS 7 B11,
voorbeeld: IFRS 7 IG28 c —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 37 a —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsMember

member

Later dan zes maanden [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan zes maan gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
den.

ifrs-full

LaterThanTenYearsAndNotLa
terThanFifteenYearsMember

member

Later dan tien jaar en niet later
dan vijftien jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan tien jaar en voorbeeld: IFRS 7 B11,
niet later dan vijftien jaar.
voorbeeld: IFRS 7 IG31A

L 429/521

member
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terThanThreeYearsMember

NL

ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel
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LaterThanTenYearsMember

member

Later dan tien jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan tien jaar. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c, voorbeeld: IFRS
7 B11, voorbeeld: IFRS
7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAnd
NotLaterThanFour
MonthsMember

member

Later dan drie maanden en niet
later dan vier maanden [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie maan gebruikelijke werkwijze: IAS
den en niet later dan vier maanden.
1 112 c

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAnd
NotLaterThanOneYearMem
ber

member

Later dan drie maanden en niet
later dan een jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie maan voorbeeld: IFRS 7 B11 c
den en niet later dan een jaar.

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAnd
NotLaterThanSixMonthsMem
ber

member

Later dan drie maanden en niet
later dan zes maanden [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie maan voorbeeld: IFRS 7 B35 c,
den en niet later dan zes maanden.
voorbeeld: IFRS 7 B11,
voorbeeld: IFRS 7 IG28 b —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 37 a —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsMem
ber

member

Later dan drie maanden [member] Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie maan voorbeeld: IFRS 7 IG20D,
den.
voorbeeld: IFRS 7 35N,
gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 37 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Later dan drie jaar en niet later
dan vijf jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie jaar en voorbeeld: IFRS 7 B35 f,
niet later dan vijf jaar.
voorbeeld: IFRS 7 B11,
voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFourYearsMember

member

Later dan drie jaar en niet later
dan vier jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie jaar en gebruikelijke werkwijze: IAS
niet later dan vier jaar.
1 112 c,
informatieverschaffing: IFRS
16 97,
informatieverschaffing: IFRS
16 94,
informatieverschaffing: IFRS
17 132 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 B11, voorbeeld:
IFRS 7 IG31A

NL

ifrs-full
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Later dan drie jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan drie jaar. voorbeeld: IFRS 7 B11,
voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwentyYearsAnd
NotLaterThanTwentyfiveY
earsMember

member

Later dan twintig jaar en niet later Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan twintig jaar voorbeeld: IFRS 7 B11,
dan vijfentwintig jaar [member]
en niet later dan vijfentwintig jaar.
voorbeeld: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwoMonthsAnd
NotLaterThanThreeMonth
sMember

member

Later dan twee maanden en niet
later dan drie maanden [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan twee maan gebruikelijke werkwijze: IAS
den en niet later dan drie maanden.
1 112 c, voorbeeld: IFRS
7 IG20D, voorbeeld: IFRS
7 35N, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 37 —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Later dan twee jaar en niet later
dan vijf jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan twee jaar gebruikelijke werkwijze: IAS
en niet later dan vijf jaar.
1 112 c

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNot
LaterThanThreeYearsMember

member

Later dan twee jaar en niet later
dan drie jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van later dan twee jaar gebruikelijke werkwijze: IAS
en niet later dan drie jaar.
1 112 c,
informatieverschaffing: IFRS
16 97,
informatieverschaffing: IFRS
16 94,
informatieverschaffing: IFRS
17 132 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 B11, voorbeeld: IFRS 7
IG31A

ifrs-full

LeaseCommitmentsForShort
termLeasesForWhichRecogni
tionExemptionHasBeenUsed

X instant,
credit

Leaseverbintenissen voor
leaseovereenkomsten van korte
duur waarvoor de vrijstelling van
opname is gebruikt

Het bedrag van de leaseverbintenissen voor leaseovereen informatieverschaffing: IFRS
komsten van korte duur die administratief zijn verwerkt 16 55
met toepassing van alinea 6 van IFRS 16. Een leaseover
eenkomst van korte duur is een leaseovereenkomst die op
de aanvangsdatum een leaseperiode van ten hoogste
twaalf maanden bestrijkt. Een leaseovereenkomst die een
aankoopoptie bevat, is geen leaseovereenkomst van korte
duur.

ifrs-full

LeaseholdImprovementsMem
ber

member

Verbeteringen aan het geleasede
actief [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
verbeteringen aan activa aangehouden onder een lease 16 37
overeenkomst vertegenwoordigen.
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X instant,
credit

Label

Leaseverplichtingen

Documentatielabel

Referenties

LeaseLiabilities

ifrs-full

LeaseLiabilitiesAbstract

ifrs-full

LeaseLiabilitiesMember

member

Leaseverplichtingen [member]

Dit lid geeft leaseverplichtingen aan. [Zie: leaseverplichtin voorbeeld: IAS 7 C
Aansluiting van uit
gen]
financieringsactiviteiten
voortvloeiende
verplichtingen, voorbeeld:
IAS 7 44C

ifrs-full

LeaseReceivablesMember

member

Leasevorderingen [member]

Dit lid geeft vorderingen aan die verband houden met informatieverschaffing: IFRS
leaseovereenkomsten.
7 35H b iii,
informatieverschaffing: IFRS
7 35M b iii, voorbeeld: IFRS
7 35N

ifrs-full

LeasesAsLesseeRelatedPar
tyTransactions

X duration

Het bedrag van de leaseovereenkomsten waarbij de enti voorbeeld: IAS 24 21 d
Leaseovereenkomsten als lessee,
transacties met verbonden partijen teit de lessee was in het kader van transacties met ver
bonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

LeasesAsLessorRelatedPar
tyTransactions

X duration

Leaseovereenkomsten als lessor,
Het bedrag van de leaseovereenkomsten waarbij de enti voorbeeld: IAS 24 21 d
transacties met verbonden partijen teit de lessor was in het kader van transacties met ver
bonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

LegalFormOfEntity

text

Rechtsvorm van de entiteit

Informatie over de juridische structuur waaronder de en informatieverschaffing: IAS
titeit actief is.
1 138 a

ifrs-full

LegalProceedingsContingent
LiabilityMember

member

Voorwaardelijke verplichting voor
rechtszaken [member]

Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting voor rechts voorbeeld: IAS 37 88
zaken aan. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]

ifrs-full

LegalProceedingsProvision

X instant,
credit

Voorziening voor rechtszaken

Het bedrag van de voorziening voor rechtszaken. [Zie: voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
10 Een rechtszaak, voorbeeld:
andere voorzieningen]
IAS 37 87

ifrs-full

LegalProceedingsProvisionAb
stract

NL

Het bedrag van de leaseverplichtingen die verband houden informatieverschaffing: IFRS
met leaseovereenkomsten van de entiteit. Een leaseover 16 47 b
eenkomst is een contract, of deel van een contract, waar
bij het gebruiksrecht van een onderliggend actief in ruil
voor een vergoeding gedurende een bepaalde periode
wordt overgedragen.

ifrs-full

L 429/524

Prefix

Leaseverplichtingen [abstract]
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[abstract]
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Elementtype en
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Label

Documentatielabel
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LegalProceedingsProvision
Member

member

Voorziening voor rechtszaken
[member]

Dit lid geeft een voorziening voor rechtszaken aan. [Zie: voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
andere voorzieningen [member]]
10 Een rechtszaak, voorbeeld:
IAS 37 87

ifrs-full

LengthOfLifeOfLimitedLifeEn
tity

text

Levensduur van een entiteit met
een beperkte levensduur

Informatie over de levensduur van de entiteit in geval van informatieverschaffing: IAS
een entiteit met een beperkte levensduur.
1 138 d

ifrs-full

Level1OfFairValueHierarchy
Member

member

Niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie [member]

Dit lid geeft een categorie van de reëlewaardehiërarchie
aan waar inputs voor de waarderingstechnieken geno
teerde prijzen (niet-gecorrigeerd) op actieve markten zijn
voor identieke activa of verplichtingen waartoe de entiteit
toegang kan hebben op de waarderingsdatum.

ifrs-full

Level2And3OfFairValueHie
rarchyMember

member

Niveau 2 en niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie [member]

Dit lid geeft gecombineerde categorieën van niveau 2 en informatieverschaffing: IAS
niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie aan. [Zie: niveau 2 in 19 142
de reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 3 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

Level2OfFairValueHierarchy
Member

member

Niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie [member]

Dit lid geeft een categorie van de reëlewaardehiërarchie informatieverschaffing: IFRS
aan waarbij inputs voor de waarderingstechnieken inputs 13 93 b
zijn die geen in niveau 1 opgenomen prijzen zijn die
direct of indirect voor het actief of de verplichting waar
neembaar zijn.

ifrs-full

Level3OfFairValueHierarchy
Member

member

Niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie [member]

Dit lid geeft een categorie van de reëlewaardehiërarchie informatieverschaffing: IFRS
aan waarbij inputs voor de waarderingstechnieken niet- 13 93 b
waarneembare inputs voor het actief of de verplichting
zijn. Niet-waarneembare inputs zijn inputs waarvoor
geen marktgegevens beschikbaar zijn en die zijn ontwik
keld 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.

NL

ifrs-full

18.12.2020
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X.XX instant

Mate waarin de entiteit deelneemt
in vergelijking met andere
deelnemende entiteiten

De beschrijving van een indicatie van de mate waarin de informatieverschaffing: IAS
entiteit aan een toegezegdpensioenregeling deelneemt in 19 148 d v
vergelijking met andere deelnemende entiteiten. Voorbeel
den van maatstaven die een dergelijke indicatie kunnen
geven, zijn onder 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, gepen
sioneerde deelnemers en voormalige deelnemers die recht
hebben op vergoedingen, indien deze informatie beschik
baar is. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

LevelOfPriceIndex

X.XX instant

Niveau van de prijsindex

De waarde van het niveau van de algemene prijsindex informatieverschaffing: IAS
gebruikt voor de aanpassing van de informatie van een 29 39 c
jaarrekening van een entiteit met als functionele valuta de
valuta van een economie met hyperinflatie.

ifrs-full

LevelOfRoundingUsedInFi
nancialStatements

text

Gehanteerde mate van afronding
in jaarrekening

Informatie over de gehanteerde mate van afronding bij de informatieverschaffing:
presentatie van bedragen in de jaarrekening.
IAS 1 51 e

ifrs-full

LevelsOfFairValueHierarchy
Axis

axis

Niveaus in de
reëlewaardehiërarchie [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 19 142,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IFRS
13 93 b

ifrs-full

Liabilities

X instant,
credit

Verplichtingen

Het bedrag van een actuele verplichting van de entiteit om
een economisch middel over te dragen als gevolg van
gebeurtenissen in het verleden. Een economisch middel
is een recht dat economische voordelen kan opleveren.

ifrs-full

LiabilitiesAbstract

informatieverschaffing: IAS
1 55, informatieverschaffing:
IFRS 13 93 a,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 b,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 e,
informatieverschaffing: IFRS
8 28 d,
informatieverschaffing: IFRS
8 23
18.12.2020

Verplichtingen [abstract]
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LevelOfParticipationOfEntity
ComparedWithOtherPartici
patingEntities

NL

ifrs-full
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Verplichtingen die voortvloeien uit Het bedrag aan verplichtingen die voortvloeien uit het informatieverschaffing: IFRS
de exploratie en evaluatie van
opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van 6 24 b
minerale hulpbronnen
mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulp
bronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkre
gen om in een bepaald gebied exploratieactiviteiten te
verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoer
baarheid en economische levensvatbaarheid van de win
ning van de minerale hulpbron.

LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivities

X instant,
credit

Uit financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen

Het bedrag aan uit financieringsactiviteiten voortvloeiende voorbeeld: IAS 7 44D
verplichtingen waarvoor kasstromen in het kasstroom
overzicht als kasstromen uit financieringsactiviteiten wer
den geclassificeerd, dan wel toekomstige kasstromen als
dusdanig zullen worden geclassificeerd. [Zie: kasstromen
uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten; ver
plichtingen]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesAxis

axis

Uit financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IAS 7 44D
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesMember

member

Uit financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen
[member]

Dit lid geeft uit financieringsactiviteiten voortvloeiende voorbeeld: IAS 7 44D
verplichtingen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de stan
daardwaarde voor de as “Uit financieringsactiviteiten
voortvloeiende verplichtingen” indien er geen ander lid
wordt gebruikt. [Zie: uit financieringsactiviteiten voort
vloeiende verplichtingen]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromInsuran
ceContracts

X instant,
credit

Verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten
en herverzekeringscontracten

Het bedrag aan verplichtingen uit hoofde van uitgegeven voorbeeld: IAS 1 55 —
verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten. [Zie: vervaldatum 1.1.2021,
types verzekeringscontracten [member]]
informatieverschaffing: IFRS
4 37 b — vervaldatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
4 37 e — vervaldatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
4 IG20 a — vervaIdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
4 IG37 a — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

LiabilitiesDueToCentralBanks

X instant,
credit

Verplichtingen verschuldigd aan
centrale banken

Het bedrag aan verplichtingen verschuldigd aan centrale gebruikelijke werkwijze: IAS
banken.
1 55

L 429/527

ifrs-full

Publicatieblad van de Europese Unie

LiabilitiesArisingFromExplora X instant,
tionForAndEvaluationOfMine credit
ralResources
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Verplichtingen uit hoofde van
ontstane claims [member]

Dit lid geeft de verplichting van de entiteit aan om geldige informatieverschaffing: IFRS
claims te onderzoeken en te betalen voor verzekerde ge 17 100 c — ingangsdatum
beurtenissen die reeds hebben plaatsgevonden, met in 1.1.2021
begrip van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden
maar waarvoor nog geen claims zijn ingediend, en andere
aangegane verzekeringslasten.

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaims
ThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Verplichtingen uit hoofde van
ontstane claims die voortvloeien
uit binnen het toepassingsgebied
van IFRS 17 vallende contracten

Het bedrag van de verplichtingen uit hoofde van ontstane informatieverschaffing: IFRS
claims die voortvloeien uit binnen het toepassingsgebied 17 130 — ingangsdatum
van IFRS 17 vallende contracten. [Zie: verplichtingen uit 1.1.2021
hoofde van ontstane claims [member]]

ifrs-full

LiabilitiesFromSharebasedPay
mentTransactions2011

X instant,
credit

Verplichtingen uit hoofde van op
aandelen gebaseerde
betalingstransacties

Het bedrag aan verplichtingen die voortvloeien uit op informatieverschaffing: IFRS
aandelen gebaseerde betalingstransacties. Op aandelen ge 2 51 b i
baseerde betalingstransacties zijn transacties waarbij de
entiteit: a) goederen of diensten ontvangt van de leveran
cier 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 betalingsovereen
komst wanneer een andere entiteit van de groep die goe
deren of diensten ontvangt. [Zie: op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten [member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncludedInDisposal X instant,
GroupsClassifiedAsHeldForSa credit
le

Verplichtingen die deel uitmaken
van groepen activa die worden
afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop

Het bedrag aan verplichtingen die deel uitmaken van
groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclas
sificeerd als aangehouden voor verkoop. [Zie: verplichtin
gen; groepen activa die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncurred

X instant,
credit

Aangegane verplichtingen

De reële waarde op overnamedatum van aangegane ver informatieverschaffing: IFRS
plichtingen (bijvoorbeeld een verplichting voor een voor 3 B64 f iii
waardelijke vergoeding) als vergoeding overgedragen in
een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [mem
ber]]

ifrs-full

LiabilitiesInSubsidiaryOrBusi
nessesAcquiredOrDispo
sed2013

X duration,
credit

Verplichtingen in
dochterondernemingen of
bedrijven waarover de
zeggenschap wordt verworven of
afgestoten

Het bedrag aan verplichtingen in dochterondernemingen informatieverschaffing:
of andere bedrijven waarover de zeggenschap wordt ver IAS 7 40 d
kregen of verloren. [Zie: dochterondernemingen [mem
ber]]

ifrs-full

LiabilitiesMeasuredAtFairValu axis
eAndIssuedWithInseparableT
hirdpartyCreditEnhancemen
tAxis

Verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde en uitgegeven met
een onlosmakelijk verbonden
externe kredietbescherming [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 13 98
die de tabel vervolledigen.

informatieverschaffing: IAS
1 54 p,
informatieverschaffing: IFRS
5 38

18.12.2020
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ifrs-full
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Dit lid geeft verplichtingen aan gewaardeerd tegen reële informatieverschaffing: IFRS
waarde en uitgegeven met een onlosmakelijk verbonden 13 98
externe kredietbescherming. Dit vertegenwoordigt tevens
de standaardwaarde voor de as “Verplichtingen gewaar
deerd tegen reële waarde en uitgegeven met een onlosma
kelijk verbonden externe kredietbescherming” indien er
geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: verplichtingen; ge
waardeerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

LiabilitiesMember

member

Verplichtingen [member]

Dit lid geeft een actuele verplichting van de entiteit aan informatieverschaffing: IFRS
om een economisch middel over te dragen als gevolg van 13 93
gebeurtenissen in het verleden. Een economisch middel is
een recht dat economische voordelen kan opleveren. Dit
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Klassen van verplichtingen” indien er geen ander lid
wordt gebruikt. [Zie: verplichtingen]

ifrs-full

LiabilitiesOrComponentsOfE
quityRelatingToDiscretionary
ParticipationFeatures

X instant,
credit

Verplichtingen of componenten
van het eigen vermogen met
betrekking tot discretionaire
winstdeling

Het bedrag aan verplichtingen of componenten van het
eigen vermogen met betrekking tot discretionaire winst
deling. Discretionaire winstdeling is een contractueel recht
om, in aanvulling op gegarandeerde voordelen, aanvul
lende voordelen te ontvangen: a) die waarschijnlijk een
belangrijk gedeelte van de totale contractuele voordelen
uitmaken; b) waarvan de hoogte of het tijdstip contractu
eel 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) gerea
liseerde 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-full

LiabilitiesOtherThanActuarial
PresentValueOfPromisedReti
rementBenefits

X instant,
credit

Verplichtingen die geen actuariële
contante waarde van toegezegde
pensioenrechten zijn

Het bedrag aan verplichtingen die geen actuariële contante informatieverschaffing: IAS
waarde van toegezegde pensioenrechten in het kader van 26 35 a v
toegezegdpensioenregelingen zijn. [Zie: actuariële contante
waarde van toegezegde pensioenrechten]

voorbeeld: IFRS 4 IG22 —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

L 429/529

Verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde en uitgegeven met
een onlosmakelijk verbonden
externe kredietbescherming
[member]
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Verplichtingen opgenomen in de
jaarrekening van de entiteit met
betrekking tot gestructureerde
entiteiten

Het bedrag aan verplichtingen opgenomen in de jaarreke informatieverschaffing: IFRS
ning van de entiteit met betrekking tot haar belangen in 12 29 a
gestructureerde entiteiten. [Zie: verplichtingen; niet-gecon
solideerde gestructureerde entiteiten [member]]

ifrs-full

LiabilitiesThatAriseBecauseIn
surerIssuesOrFulfilsObligati
onsArisingFromContractsWit
hinScopeOfIFRS4AndNonde
rivativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Verplichtingen die ontstaan omdat
de verzekeraar binnen het
toepassingsgebied van IFRS 4
vallende contracten en nietafgeleide beleggingscontracten
uitgeeft of de daaruit
voortvloeiende verplichtingen
nakomt

Het bedrag van de verplichtingen die ontstaan omdat de informatieverschaffing: IFRS
verzekeraar binnen het toepassingsgebied van IFRS 4 val 4 39C a — vervaldatum
lende contracten en niet-afgeleide beleggingscontracten 1.1.2021
uitgeeft of de daaruit voortvloeiende verplichtingen na
komt;

ifrs-full

LiabilitiesToWhichSignificant
RestrictionsApply

X instant,
credit

Verplichtingen waarop significante Het bedrag in de geconsolideerde jaarrekening van de ver informatieverschaffing: IFRS
restricties van toepassing zijn
plichtingen van de groep waarop significante restricties 12 13 c
(bijvoorbeeld wettelijke, contractuele en regelgevende re
stricties) van toepassing zijn uit hoofde van het vermogen
van de entiteit om over te gaan tot afwikkeling van de
verplichtingen van de groep.

ifrs-full

LiabilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssuedAbstract

ifrs-full

LiabilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentsWit
hinNextFinancialYear

X instant,
credit

Verplichtingen die een wezenlijk
risico in zich dragen van materiële
aanpassingen in het volgende
boekjaar

Het bedrag aan verplichtingen onderhevig aan veronder informatieverschaffing: IAS
stellingen die een wezenlijk risico in zich dragen van een 1 125 b
materiële aanpassing aan de bedragen van die verplichtin
gen in het volgende boekjaar.

ifrs-full

LiabilityAssetOfDefinedBene
fitPlans

X instant,
credit

Nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
(actief)]

Het bedrag van het tekort of surplus in het kader van een informatieverschaffing: IAS
toegezegdpensioenregeling, aangepast om rekening te 19 140 a
houden met eventuele gevolgen van de beperking van
een nettoactief uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
tot het actiefplafond. [Zie: toegezegdpensioenregelingen
[member]]

ifrs-full

LicenceFeeIncome

X duration,
credit

Baten uit licentievergoedingen

Het bedrag aan baten die voortvloeien uit licentievergoe gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
dingen.

Verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten
en herverzekeringscontracten
[abstract]

18.12.2020

X instant,
credit
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X instant,
debit

Licenties en franchises

Het bedrag aan immateriële activa die het gebruiksrecht voorbeeld: IAS 38 119 d
vertegenwoordigen 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 bevoorrading van een andere entiteit. [Zie:
andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

LicencesAndFranchisesMem
ber

member

Licenties en franchises [member]

Dit lid geeft een klasse aan van immateriële activa die het voorbeeld: IAS 38 119 d
gebruiksrecht vertegenwoordigen van bepaalde immateri
ële 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, pro
motionele steun, marketing en bevoorrading van een an
dere entiteit. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

LicencesMember

member

Licenties [member]

Dit lid geeft een klasse aan van immateriële activa die het gebruikelijke werkwijze: IAS
gebruiksrecht vertegenwoordigen van bepaalde immateri 38 119
ële activa die in het bezit zijn van een andere entiteit. [Zie:
andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

LifeInsuranceContractsMem
ber

member

Levensverzekeringscontracten
[member]

Dit lid geeft levensverzekeringscontracten aan. [Zie: types gebruikelijke werkwijze: IFRS
verzekeringscontracten [member]]
4 Informatieverschaffing —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

LifetimeExpectedCreditLosses
Member

member

Tijdens de looptijd te verwachten
kredietverliezen [member]

De lid geeft de te verwachten kredietverliezen aan die
voortvloeien uit alle mogelijke gebeurtenissen waardoor
tijdens de verwachte looptijd van een financieel instru
ment wanbetaling met betrekking tot het financiële instru
ment ontstaat. [Zie: type waardering van te verwachten
kredietverliezen [member]]

ifrs-full

LimitationsThatMayResultIn
InformationNotFullyReflec
tingFairValueOfAssetsAndLia
bilitiesInvolved

text

Beschrijving van het doel van de
gehanteerde methode en de
beperkingen die ertoe kunnen
leiden dat informatie niet volledig
de reële waarde van betrokken
activa en verplichtingen weergeeft

De beschrijving van het doel van de gehanteerde methode informatieverschaffing: IFRS
en van de beperkingen die ertoe kunnen leiden dat de 7 41 b
informatie niet volledig de reële waarde weergeeft van
de betrokken activa en verplichtingen voor een gevoelig
heidsanalyse die de onderlinge afhankelijkheid tussen risi
covariabelen weergeeft.
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7 35H b,
informatieverschaffing: IFRS
7 35M b

L 429/531

Elementnaam/rol URI
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attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De beschrijving van de post(en) in het overzicht van het informatieverschaffing: IAS
totaalresultaat waarin de afschrijving van immateriële ac 38 118 d
tiva is opgenomen [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill; afschrijvingskosten]

LineItemsIncludingAmortisati text
onOfIntangibleAssetsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

Beschrijving van post(en) in het
overzicht van het totaalresultaat
waarin de afschrijving van
immateriële activa is opgenomen

esef_cor

LineItemsNotDimensionally
Qualified

table

Posten die niet dimensionaal zijn
gekwalificeerd

ifrs-full

LineItemsOfRecognisedAsset
sAndLiabilitiesRepresenting
ContinuingInvolvementInDe
recognisedFinancialAssets

text

Beschrijving van posten van
opgenomen activa en
verplichtingen die aanhoudende
betrokkenheid bij niet langer
opgenomen financiële activa
vertegenwoordigen

De beschrijving van de posten in het overzicht van de informatieverschaffing: IFRS
financiële positie waarin de boekwaarden van activa en 7 42E a
verplichtingen zijn opgenomen die de aanhoudende be
trokkenheid van de entiteit bij niet langer opgenomen
financiële activa vertegenwoordigen. [Zie: financiële acti
va]

ifrs-full

LiquidityRiskMember

member

Liquiditeitsrisico [member]

Dit lid geeft het risico aan dat een entiteit het moeilijk zal
hebben om verplichtingen die verband houden met de
afwikkeling van financiële verplichtingen door middel
van de levering van geldmiddelen of een ander financieel
actief, na te komen. [Zie: financiële activa; financiële ver
plichtingen]

informatieverschaffing: IFRS
17 124 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 125 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 127 — ingangsdatum
1.1.2021, voorbeeld:
IFRS 7 32

ifrs-full

LivingAnimalsMember

member

Levende dieren [member]

Dit lid geeft levende dieren aan.

gebruikelijke werkwijze: IAS
41 41

ifrs-full

LoanCommitmentsMember

member

Leningtoezeggingen [member]

Dit lid geeft vaststaande toezeggingen aan om krediet te informatieverschaffing: IFRS
verstrekken onder vooraf vastgelegde voorwaarden.
7 B8E,
informatieverschaffing: IFRS
7 35M

ifrs-full

LoansAcquiredInBusiness
CombinationMember

member

Leningen verworven in een
bedrijfscombinatie [member]

Dit lid geeft leningen aan die zijn verworven in een be voorbeeld: IFRS 3 B64 h
drijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

LoansAndAdvancesToBanks

X instant,
debit

Leningen en voorschotten aan
banken

Het bedrag van de leningen en voorschotten die de enti gebruikelijke werkwijze: IAS
teit aan banken heeft verstrekt.
1 55

ifrs-full

LoansAndAdvancesToCusto
mers

X instant,
debit

Leningen en voorschotten aan
klanten

Het bedrag van de leningen en voorschotten die de enti gebruikelijke werkwijze: IAS
teit aan klanten heeft verstrekt.
1 55

NL

ifrs-full

L 429/532

Prefix
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X instant,
debit

Leningen en vorderingen

Het bedrag aan niet-afgeleide financiële activa met vaste of informatieverschaffing: IFRS
bepaalbare betalingen die niet op een actieve markt zijn 7 8 c — vervaldatum
genoteerd, met uitzondering van activa: a) die de entiteit 1.1.2021
voornemens is onmiddellijk of in de nabije toekomst te
verkopen, die geclassificeerd moeten worden als aange
houden voor handelsdoeleinden, en die de entiteit bij
eerste opname aanwijst als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen 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 krediet
waardigheid, mogelijk niet nagenoeg zijn gehele initiële
investering zal realiseren; deze activa moeten als beschik
baar voor verkoop worden geclassificeerd. Een verworven
belang in een pool van activa die geen leningen of vor
deringen zijn (bijvoorbeeld een belang in een open-end
beleggingsfonds of een vergelijkbaar fonds), is geen lening
of vordering. [Zie: afgeleide financiële activa]

ifrs-full

LoansAndReceivablesCatego
ryMember

member

Leningen en vorderingen, categorie Dit lid geeft de categorie leningen en vorderingen van informatieverschaffing: IFRS
financiële activa aan. [Zie: leningen en vorderingen]
7 8 c — vervaldatum
[member]
1.1.2021

ifrs-full

LoansPayableInBreachWhich
PermittedLenderToDeman
dAcceleratedRepayment

X instant,
credit

Schendingen van bepalingen van
overeenkomsten betreffende
aangegane leningen die de
financier in staat stelden versnelde
aflossing te eisen

Het bedrag van de aangegane leningen waarbij er sprake is informatieverschaffing: IFRS
van schendingen van de bepalingen van de leningover 7 19
eenkomst die de financier in staat stelden versnelde aflos
sing te eisen.

ifrs-full

LoansPayableInDefault

X instant,
credit

Aangegane leningen waarvoor de
entiteit in gebreke is gebleven

Het bedrag van de aangegane leningen waarvoor de enti informatieverschaffing: IFRS
teit in gebreke is gebleven.
7 18 b

ifrs-full

LoansReceived

X instant,
credit

Ontvangen leningen

Het bedrag aan ontvangen leningen.

ifrs-full

LoansToGovernment

X instant,
debit

Leningen aan de overheid

Het bedrag van de leningen die de entiteit aan de overheid gebruikelijke werkwijze: IAS
heeft verstrekt.
1 55

ifrs-full

LoansToGovernmentMember

member

Leningen aan de overheid
[member]

Dit lid geeft de leningen aan die aan de overheid zijn gebruikelijke werkwijze: IAS
verstrekt.
1 112 c

ifrs-full

LongtermBorrowings

X instant,
credit

Langlopend gedeelte van
langlopende leningen

Het langlopende gedeelte van langlopende leningen. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
leningen]
1 55
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gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

L 429/533

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Langlopende leningen [member]

Dit lid geeft langlopende leningen aan. [Zie: leningen]

voorbeeld: IAS 7 C
Aansluiting van uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende
verplichtingen, voorbeeld:
IAS 7 44C

ifrs-full

LongtermContractsMember

member

Langlopende contracten [member] Dit lid geeft langlopende contracten met klanten aan.

voorbeeld: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

LongtermDeposits

X instant,
debit

Langlopende deposito’s

Het bedrag aan langlopende deposito’s aangehouden door gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
de entiteit.

ifrs-full

LongtermLegalProceedings
Provision

X instant,
credit

Vaste voorziening voor
rechtszaken

Het bedrag van de vaste voorziening voor rechtszaken. voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
[Zie: voorziening voor rechtszaken]
10 Een rechtszaak, voorbeeld:
IAS 37 87

ifrs-full

LongtermMiscellaneousOther
Provisions

X instant,
credit

Vaste diverse andere
voorzieningen

Het bedrag aan diverse andere vaste voorzieningen. [Zie: gebruikelijke werkwijze:
diverse andere voorzieningen]
IAS 1 78 d

ifrs-full

LongtermOnerousContracts
Provision

X instant,
credit

Vaste voorziening voor
verlieslatende contracten

Het bedrag van de vaste voorziening voor verlieslatende voorbeeld: IAS 37 66
contracten. [Zie: voorziening voor verlieslatende contrac
ten]

ifrs-full

LongtermProvisionForDecom X instant,
missioningRestorationAndRe credit
habilitationCosts

Vaste voorziening voor
ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten

Het bedrag van de vaste voorziening voor ontmantelings-, voorbeeld: IAS 37 D
herstel- en saneringskosten. [Zie: voorziening voor ont Voorbeelden:
mantelings-, herstel- en saneringskosten]
informatieverschaffing,
voorbeeld: IAS 37 87

ifrs-full

LongtermRestructuringProvi
sion

X instant,
credit

Vaste reorganisatievoorziening

Het bedrag van de vaste voorziening voor reorganisatie. voorbeeld: IAS 37 70
[Zie: reorganisatievoorziening]

ifrs-full

LongtermWarrantyProvision

X instant,
credit

Vaste garantievoorziening

Het bedrag van de vaste voorziening voor garanties. [Zie: voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
1 Garanties, voorbeeld: IAS
garantievoorziening]
37 87
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member

Verliescomponent [member]

Dit lid geeft de verliescomponent aan van de verplichting informatieverschaffing: IFRS
uit hoofde van resterende dekking. Een entiteit moet over 17 100 b — ingangsdatum
gaan tot de vaststelling (of verhoging) van een verliescom 1.1.2021
ponent van de verplichting uit hoofde van resterende
dekking voor een verlieslatende groep welke de overeen
komstig de alinea’s 47 en 48 van IFRS 17 opgenomen
verliezen weergeeft. De verliescomponent bepaalt de be
dragen die in winst of verlies als terugnemingen van ver
liezen op verlieslatende groepen zijn gepresenteerd. Deze
bedragen worden bijgevolg buiten beschouwing gelaten
bij de bepaling van de verzekeringsopbrengsten. [Zie: ver
zekeringscontracten [member]; Nettoverplichtingen (of
-activa) uit hoofde van de resterende dekking, exclusief
verliescomponent [member]]

ifrs-full

LossesArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasu
redAtAmortisedCost

X duration,
debit

Verliezen die voortvloeien uit het
niet langer opnemen van
financiële activa gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs

Het verlies, opgenomen in het overzicht van het totaalre informatieverschaffing: IFRS
sultaat, dat voortvloeit uit het niet langer opnemen van 7 20A
financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kost
prijs. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs]

ifrs-full

LossesIncurredInRelationToIn X duration,
debit
terestsInStructuredEntities

Geleden verliezen met betrekking
tot belangen in gestructureerde
entiteiten

Het bedrag aan door de entiteit geleden verliezen met voorbeeld: IFRS 12 B26 b
betrekking tot haar belangen in gestructureerde entiteiten.
[Zie: niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten
[member]]

ifrs-full

LossesOnChangeInFairValue
OfDerivatives

X duration,
debit

Verliezen ontstaan uit
veranderingen in de reële waarde
van derivaten

De verliezen die resulteren uit veranderingen in de reële gebruikelijke werkwijze: IAS
waarde van derivaten die zijn opgenomen in winst of 1 85
verlies. [Zie: derivaten [member]]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest
mentProperties

X duration,
debit

Verliezen uit hoofde van
vervreemdingen van
vastgoedbeleggingen

De verliezen uit hoofde van vervreemdingen van vast gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
goedbeleggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest
ments

X duration,
debit

Verliezen uit hoofde van
vervreemdingen van beleggingen

De verliezen uit hoofde van de vervreemding van beleg informatieverschaffing:
gingen.
IAS 1 98 d

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X duration,
debit

Verliezen uit hoofde van
vervreemdingen van vaste activa

De verliezen uit hoofde van vervreemdingen van vaste gebruikelijke werkwijze: IAS
activa. [Zie: vaste activa]
1 112 c

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfProper
tyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Verliezen uit hoofde van
vervreemdingen van materiële
vaste activa

De verliezen uit hoofde van de vervreemding van materi informatieverschaffing:
IAS 1 98 c
ële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]

L 429/535

LossComponentMember
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LossesOnLitigationSettle
ments

X duration,
debit

Verliezen uit hoofde van
gerechtelijke schikkingen

De verliezen uit hoofde van gerechtelijke schikkingen.

ifrs-full

LTELicencesMember

member

LTE-licenties [member]

Dit lid geeft licenties inzake Long Term Evolution aan. gebruikelijke werkwijze: IAS
38 119
[Zie: licenties en franchises]

ifrs-full

Machinery

X instant,
debit

Machines

Het bedrag aan materiële vaste activa die afschrijfbare voorbeeld: IAS 16 37 c
machines met lange levensduur vertegenwoordigen die
worden gebruikt in het kader van bedrijfsactiviteiten. [Zie:
materiële vaste activa]

ifrs-full

MachineryMember

member

Machines [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die voorbeeld: IAS 16 37 c
afschrijfbare machines met lange levensduur vertegen
woordigen die worden gebruikt in het kader van bedrijfs
activiteiten. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

MajorBusinessCombination
Member

member

Belangrijke bedrijfscombinatie
[member]

Dit lid geeft belangrijke bedrijfscombinaties aan. [Zie: be voorbeeld: IAS 10 22 a
drijfscombinaties [member]]

ifrs-full

MajorComponentsOfTaxEx
penseIncomeAbstract

ifrs-full

MajorCustomersAxis

axis

Belangrijke cliënten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 8 34
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

MajorCustomersMember

member

Klanten [member]

Dit lid geeft klanten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de informatieverschaffing: IFRS
standaardwaarde voor de as “Belangrijke cliënten” indien 8 34
er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

MajorOrdinaryShareTransacti
onsMember

member

Belangrijke transacties in gewone
aandelen [member]

Dit lid geeft belangrijke transacties in gewone aandelen voorbeeld: IAS 10 22 f
aan. [Zie: gewone aandelen [member]]

ifrs-full

MajorPurchasesOfAssetsMem
ber

member

Belangrijke aankopen van activa
[member]

Dit lid geeft belangrijke aankopen van activa aan.

ifrs-full

ManagementConclusionOn
text
FairPresentationAsConsequen
ceOfDeparture

Managementconclusie inzake
getrouw beeld als gevolg van
afwijking

De conclusie van het management dat de jaarrekening een informatieverschaffing:
getrouw beeld geeft van de financiële positie, financiële IAS 1 20 a
prestaties en kasstromen van de entiteit wanneer de enti
teit is afgeweken van een vereiste van een IFRS.

ifrs-full

MandatoryReserveDepositsAt
CentralBanks

Verplichte reservedeposito’s bij
centrale banken

Het bedrag van de reserve die in deposito is gehouden bij gebruikelijke werkwijze: IAS
een centrale bank om aan regelgevende reserveverplichtin 1 112 c
gen te voldoen.

Documentatielabel

Referenties

informatieverschaffing:
IAS 1 98 f

Belangrijkste componenten van
belastinglasten (-baten) [abstract]

voorbeeld: IAS 10 22 c

18.12.2020

X instant,
debit
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Elementtype en
attributen

Prefix

Label

Documentatielabel

Referenties

member

Marktbenadering [member]

ifrs-full

MarketComparableCompa
niesMember

member

Marktvergelijkbare ondernemingen Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die in voorbeeld: IFRS 13 IE63,
[member]
overeenstemming is met de marktbenadering en die de voorbeeld: IFRS 13 B5
analyse van inputs van vergelijkbare entiteiten (bijvoor
beeld Ebitda-ratio, opbrengstratio, korting voor het gebrek
aan verhandelbaarheid, zeggenschapspremie) op de hui
dige markt behelst. [Zie: marktbenadering [member]]

ifrs-full

MarketComparablePrices
Member

member

Marktvergelijkbare prijzen
[member]

Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die voorbeeld: IFRS 13 IE63,
overeenstemt met de marktbenadering en die de analyse voorbeeld: IFRS 13 B5
van vergelijkbare prijzen (bijvoorbeeld prijs per vierkante
meter) op de huidige markt behelst. [Zie: marktbenadering
[member]]

ifrs-full

MarketRiskMember

member

Marktrisico [member]

Dit lid geeft het risico aan dat de reële waarde of toe
komstige kasstromen van een financieel instrument zullen
schommelen als gevolg van veranderingen in marktprij
zen. Marktrisico omvat drie soorten risico: valutarisico,
renterisico en ander prijsrisico. [Zie: valutarisico [mem
ber]; renterisico [member]; ander prijsrisico [member]; fi
nanciële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

MarketsOfCustomersAxis

axis

Klantenmarkten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 15 B89 c
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

MarketsOfCustomersMember

member

Klantenmarkten [member]

Dit lid geeft alle klantenmarkten aan. Dit vertegenwoor voorbeeld: IFRS 15 B89 c
digt tevens de standaardwaarde voor de as “Klantenmark
ten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles X instant,
debit

Uitgaverechten

Het bedrag aan immateriële activa die uitgaverechten ver voorbeeld: IAS 38 119 b
tegenwoordigen die via registratie zijn verkregen. [Zie:
andere immateriële activa dan goodwill]

Dit lid geeft een waarderingstechniek aan die gebruik voorbeeld: IFRS 13 62
maakt van prijzen en andere relevante informatie die
wordt gegenereerd door markttransacties met betrekking
tot identieke of vergelijkbare (d.w.z. soortgelijke) activa,
verplichtingen of een groep van activa en verplichtingen,
zoals een bedrijf.

informatieverschaffing: IFRS
17 124 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 125 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 127 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 128 a ii — ingangsdatum
1.1.2021, voorbeeld:
IFRS 7 32
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Elementnaam/rol URI
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Elementtype en
attributen

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

member

Label

Uitgaverechten [member]

Documentatielabel

Referenties

MastheadsAndPublishingTit
lesMember

Dit lid staat voor een klasse van immateriële activa die voorbeeld: IAS 38 119 b
uitgaverechten vertegenwoordigen die via registratie zijn
verkregen. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

MaterialIncomeAndExpense
Abstract

ifrs-full

MaterialReconcilingItems
Member

member

Materiële restposten [member]

Dit lid geeft gehanteerde materiële aanpassingen aan om informatieverschaffing: IFRS
een aansluiting te geven tussen posten in de jaarrekening 8 28
van de entiteit.

ifrs-full

MatrixPricingMember

member

Matrixwaardering [member]

Dit lid geeft een specifieke wiskundige waarderingstech voorbeeld: IFRS 13 B7
niek aan die in overeenstemming is met de marktbenade
ring en die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de waarde
ring van bepaalde types financiële instrumenten, zoals
schuldbewijzen, en die zich niet uitsluitend baseert op
genoteerde prijzen voor de specifieke effecten maar veel
eer op de relatie van de effecten tot andere genoteerde
benchmarkeffecten. [Zie: marktbenadering [member]; fi
nanciële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

MatureBiologicalAssetsMem
ber

member

Rijpe biologische activa [member]

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]

ifrs-full

MaturityAnalysisForDerivati
veFinancialLiabilities

text block

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor afgeleide
financiële verplichtingen [text
block]

De informatieverschaffing over een looptijdanalyse voor informatieverschaffing: IFRS
afgeleide financiële verplichtingen, met inbegrip van de 7 39 b
resterende contractuele looptijden van de afgeleide finan
ciële verplichtingen waarvoor contractuele looptijden es
sentieel zijn om inzicht te krijgen in het tijdstip van de
kasstromen. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen]

ifrs-full

MaturityAnalysisForNonder
ivativeFinancialLiabilities

text block

Informatieverschaffing over een
looptijdanalyse voor niet-afgeleide
financiële verplichtingen [text
block]

De informatieverschaffing over een looptijdanalyse voor informatieverschaffing: IFRS
niet-afgeleide financiële verplichtingen (met inbegrip van 7 39 a
uitgegeven financiële-garantiecontracten) waaruit de reste
rende contractuele looptijden blijken. [Zie: afgeleide finan
ciële verplichtingen]

NL

ifrs-full

L 429/538

Prefix

Materiële baten en -lasten
[abstract]
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Looptijd [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS 1
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 61, informatieverschaffing:
die de tabel vervolledigen.
IFRS 15 120 b i,
informatieverschaffing: IFRS
16 97,
informatieverschaffing: IFRS
16 94,
informatieverschaffing: IFRS
17 109 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 120 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 132 b — ingangsdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS 7
B11, informatieverschaffing:
IFRS 7 42E e,
informatieverschaffing: IFRS
7 23B a

ifrs-full

MaximumExposureToCredi
tRisk

X instant

Maximale blootstelling aan
kredietrisico

Het bedrag dat de maximale blootstelling aan kredietrisico
het best vertegenwoordigt, zonder rekening te houden
met eventuele aangehouden zekerheden of andere krediet
bescherming (bijvoorbeeld “netting”-overeenkomsten die
niet in aanmerking komen voor saldering in overeenstem
ming met IAS 32). [Zie: kredietrisico [member]]

ifrs-full

MaximumExposureToCredi
tRiskFinancialInstruments
ToWhichImpairmentRequire
mentsInIFRS9AreNotApplied

X instant

Maximale blootstelling aan
kredietrisico, financiële
instrumenten waarop de vereisten
van IFRS 9 inzake bijzondere
waardevermindering niet worden
toegepast

Het bedrag dat de maximale blootstelling aan kredietrisico informatieverschaffing: IFRS
het best vertegenwoordigt met betrekking tot financiële 7 36 a
instrumenten waarop de vereisten van IFRS 9 inzake bij
zondere waardevermindering niet worden toegepast. [Zie:
maximale blootstelling aan kredietrisico]

ifrs-full

MaximumExposureToCredi
tRiskOfFinancialAssets

X instant

Maximale blootstelling aan het
kredietrisico van financiële activa
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

De maximale blootstelling aan het kredietrisico van finan informatieverschaffing: IFRS
ciële activa aangewezen als gewaardeerd tegen reële 7 9 a
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies. [Zie: kredietrisico [member]; maximale bloot
stelling aan kredietrisico]

ifrs-full

MaximumExposureToCredi
tRiskOfLoansOrReceivables

X instant

Maximale blootstelling aan het
kredietrisico van leningen of
vorderingen

De maximale blootstelling aan het kredietrisico van lenin informatieverschaffing: IFRS
gen of vorderingen. [Zie: leningen en vorderingen; kre 7 9 a — vervaldatum
dietrisico [member]; maximale blootstelling aan krediet 1.1.2021
risico]

informatieverschaffing: IFRS
7 35K a,
informatieverschaffing: IFRS
7 36 a — vervaldatum
1.1.2021
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Maximale blootstelling aan
kredietrisico die voortvloeit uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 17 vallende contracten

Het bedrag dat het best de maximale blootstelling aan het informatieverschaffing: IFRS
einde van de verslagperiode aan kredietrisico weergeeft 17 131 a — ingangsdatum
dat voortvloeit uit binnen het toepassingsgebied van 1.1.2021
IFRS 17 vallende contracten. [Zie: kredietrisico [member]]

ifrs-full

MaximumExposureToLoss
FromContinuingInvolvement

X instant

Maximale blootstelling aan verlies
wegens aanhoudende
betrokkenheid

Het bedrag dat de maximale blootstelling van de entiteit informatieverschaffing: IFRS
aan verlies wegens haar aanhoudende betrokkenheid bij 7 42E c
niet langer opgenomen financiële activa het best vertegen
woordigt.

ifrs-full

MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructuredEn
tities

X instant

Maximale blootstelling aan verlies
uit hoofde van belangen in
gestructureerde entiteiten

Het bedrag dat de maximale blootstelling van de entiteit informatieverschaffing: IFRS
aan verlies uit hoofde van haar belangen in gestructu 12 29 c
reerde entiteiten het best vertegenwoordigt. [Zie: niet-ge
consolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

ifrs-full

MaximumLimitOfLossesOf
StructuredEntitiesWhichEnti
tyIsRequiredToAbsorbBefore
OtherParties

X instant,
credit

Maximumlimiet van verliezen van
gestructureerde entiteiten die de
entiteit verplicht is vóór andere
partijen te absorberen

De maximumlimiet van verliezen van gestructureerde en voorbeeld: IFRS 12 B26 d
titeiten die de entiteit verplicht is vóór andere partijen te
absorberen. [Zie: niet-geconsolideerde gestructureerde en
titeiten [member]]

ifrs-full

MeasurementAxis

axis

Waardering [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 40 32A,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IAS
41 50,
informatieverschaffing: IFRS
13 93 a

ifrs-full

MeasurementBasesPropertyP
lantAndEquipment

text

Waarderingsgrondslagen, materiële De waarderingsgrondslagen die zijn gebruikt voor de be informatieverschaffing: IAS
paling van de brutoboekwaarde voor een klasse van ma 16 73 a
vaste activa
teriële vaste activa. [Zie: brutoboekwaarde [member]; ma
teriële vaste activa]
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Aanpassingen in de
waarderingsperiode opgenomen
voor bepaalde activa,
verplichtingen, belangen zonder
zeggenschap of vergoedingen

Het bedrag van de aanpassingen in de waarderingsperiode informatieverschaffing: IFRS
opgenomen voor bepaalde activa, verplichtingen, belan 3 B67 a iii
gen zonder zeggenschap of vergoedingen indien de eerste
administratieve verwerking voor een bedrijfscombinatie
niet is voltooid. De waarderingsperiode is de periode na
de overnamedatum gedurende welke de overnemende par
tij de voorlopige bedragen die voor een bedrijfscombinatie
zijn opgenomen, kan aanpassen. [Zie: belangen zonder
zeggenschap; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

MediaProductionExpense

X duration,
debit

Mediaproductielasten

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit mediaproductie. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

ifrs-full

Merchandise

X instant,
debit

Actuele handelswaar

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan voorbeeld: IAS 1 78 c,
goederen verworven om te worden verkocht, vertegen gebruikelijke werkwijze: IAS
woordigt. [Zie: voorraden]
2 37

ifrs-full

MergerReserve

X instant,
credit

Fusiereserve

Een component van het eigen vermogen die kan resulte gebruikelijke werkwijze: IAS
ren uit een bedrijfscombinatie die buiten het toepassings 1 55
gebied van IFRS 3 valt.

ifrs-full

MergerReserveMember

member

Fusiereserve [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan gebruikelijke werkwijze: IAS
die kan resulteren uit een bedrijfscombinatie die buiten 1 108
het toepassingsgebied van IFRS 3 valt.

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfEx
pectedCreditLossesAxis

axis

Methode voor de beoordeling van De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
te verwachten kredietverliezen
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten voorbeeld: IFRS 7 35H,
[axis]
die de tabel vervolledigen.
voorbeeld: IFRS 7 35I

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfEx
pectedCreditLossesMember

member

Methode voor de beoordeling van Dit lid staat voor alle methoden voor de beoordeling van voorbeeld: IFRS 7 IG20B,
te verwachten kredietverliezen
te verwachten kredietverliezen. Verwachte kredietverliezen voorbeeld: IFRS 7 35H,
[member]
zijn het gewogen gemiddelde van kredietverliezen waarbij voorbeeld: IFRS 7 35I
de respectieve risico’s van een wanbetaling als wegings
factoren worden gebruikt. Dit lid vertegenwoordigt tevens
de standaardwaarde voor de as “Methode voor de beoor
deling van te verwachten kredietverliezen” indien er geen
ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

MethodOfDeterminingFairVa
lueOfInstrumentsOrInterests

text

Beschrijving van de methode voor De beschrijving van de methode voor de bepaling van de informatieverschaffing: IFRS
de bepaling van de reële waarde
reële waarde van belangen van de overnemende partij die 3 B64 f iv
van instrumenten of belangen
zijn overgedragen als vergoeding in een bedrijfscombina
tie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]
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De beschrijving van voor de opstelling van een gevoelig informatieverschaffing: IFRS
heidsanalyse gehanteerde methoden en veronderstellingen 7 40 b
voor de types marktrisico waaraan de entiteit wordt
blootgesteld. [Zie: marktrisico [member]]

ifrs-full

MethodsOfGenerationAxis

axis

Generatiemethoden [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 38 118
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

MethodsOfGenerationMem
ber

member

Generatiemethoden [member]

Dit lid geeft alle generatiemethoden aan. Dit vertegen informatieverschaffing: IAS
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Genera 38 118
tiemethoden” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

MethodsOfTranslationUsed
ToDetermineSupplementary
Information

text

Beschrijving van de
omrekeningsmethode gebruikt bij
de bepaling van aanvullende
informatie

De beschrijving van de omrekeningsmethode gebruikt bij informatieverschaffing: IAS
de bepaling van aanvullende informatie van de entiteit 21 57 c
wanneer de entiteit de informatie weergeeft in een valuta
die verschilt van haar functionele valuta of van haar pre
sentatievaluta.

ifrs-full

MethodsToDetermineAmoun
tOfChangesInFairValueOfFi
nancialAssetsAndFinancialLia
bilitiesAttributableToChange
sInCreditRisk

text

Beschrijving van de methoden
voor de bepaling van het bedrag
van de veranderingen in de reële
waarde van financiële activa en
financiële verplichtingen die zijn
toe te rekenen aan veranderingen
in het kredietrisico

De beschrijving van de gehanteerde methoden voor de informatieverschaffing: IFRS
bepaling van het bedrag van de veranderingen in de reële 7 11 a
waarde van financiële activa en financiële verplichtingen
die zijn toe te rekenen aan veranderingen in het krediet
risico, met inbegrip van een verklaring van de reden
waarom de methode geschikt is. [Zie: kredietrisico [mem
ber]; financiële activa] financiële verplichtingen]

ifrs-full

MethodsUsedInPreparingSen text
sitivityAnalysisReflectingInter
dependenciesBetweenRiskVa
riables

Beschrijving van de gehanteerde
methode, parameters en
veronderstellingen bij de opstelling
van een gevoeligheidsanalyse die
de onderlinge afhankelijkheid
tussen risicovariabelen weergeeft

De beschrijving van de gehanteerde methode, parameters informatieverschaffing: IFRS
en veronderstellingen bij opstelling van een gevoeligheid 7 41 a
sanalyse, zoals een “valueat-risk”-analyse, die de onder
linge afhankelijkheid tussen risicovariabelen (bijvoorbeeld
rentevoeten en wisselkoersen) weergeeft en die wordt ge
bruikt voor het beheren van financiële risico’s.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Axis

Methoden gehanteerd voor
waardering van binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 17 117 a — ingangsdatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021

axis
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MethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Member

member

Methoden gehanteerd voor
waardering van binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [member]

Dit lid geeft de methoden gehanteerd voor waardering informatieverschaffing: IFRS
van binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende 17 117 a — ingangsdatum
contracten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard 1.1.2021
waarde voor de as “Methoden gehanteerd voor waardering
van binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende
contracten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureRisk

text

Gehanteerde methoden voor
risicometing

De beschrijving van de gehanteerde methoden voor de informatieverschaffing: IFRS
meting van risico’s die voortvloeien uit financiële instru 7 33 b
menten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInAssociates

text

Gehanteerde methode voor de
administratieve verwerking van
investeringen in geassocieerde
deelnemingen

De beschrijving van de gehanteerde methode voor de
administratieve verwerking van investeringen in geassoci
eerde deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInJointVentures

text

Gehanteerde methode voor de
administratieve verwerking van
investeringen in joint ventures

De beschrijving van de gehanteerde methode voor de informatieverschaffing: IAS
administratieve verwerking van investeringen in joint ven 27 16 c,
tures. [Zie: joint ventures [member]]
informatieverschaffing: IAS
27 17 c

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInSubsidiaries

text

Gehanteerde methode voor de
administratieve verwerking van
investeringen in
dochterondernemingen

De beschrijving van de gehanteerde methode voor de informatieverschaffing: IAS
administratieve verwerking van investeringen in dochter 27 16 c,
ondernemingen. [Zie: dochterondernemingen [member]] informatieverschaffing: IAS
27 17 c

ifrs-full

MethodUsedToDetermineSett
lementAmountForPreexistin
gRelationshipForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

text

Gehanteerde methode voor de
bepaling van het
afwikkelingsbedrag voor bestaande
relaties voor transacties
opgenomen los van de verwerving
van activa en de overname van
verplichtingen in
bedrijfscombinaties

De beschrijving van de gehanteerde methode voor de informatieverschaffing: IFRS
bepaling van het afwikkelingsbedrag voor bestaande rela 3 B64 l iv
ties voor transacties opgenomen los van de verwerving
van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfs
combinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

MiningAssets

X instant,
debit

Mijnbouwactiva

Het bedrag aan activa die verband houden met mijnbouw gebruikelijke werkwijze: IAS
16 37
activiteiten van de entiteit.

ifrs-full

MiningAssetsMember

member

Mijnbouwactiva [member]

Dit lid geeft mijnbouwactiva aan. [Zie: mijnbouwactiva] gebruikelijke werkwijze: IAS
16 37

ifrs-full

MiningPropertyMember

member

Mijnbouwvastgoed [member]

Dit lid geeft vastgoed aan dat met mijnbouwactiviteiten gebruikelijke werkwijze: IAS
16 37
verband houdt.

ifrs-full

MiningRightsMember

member

Mijnbouwrechten [member]

Dit lid geeft met mijnbouwactiviteiten verband houdende gebruikelijke werkwijze: IAS
38 119
rechten aan.

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

informatieverschaffing: IAS
27 16 c,
informatieverschaffing: IAS
27 17 c
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

MiscellaneousAssetsAbstract

Diverse activa [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousComponentsO
fEquityAbstract

Diverse componenten van het
eigen vermogen [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentAssets
Abstract

Diverse vlottende activa [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentLiabili
tiesAbstract

Diverse kortlopende verplichtingen
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousEquityAbstract

Divers eigen vermogen [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousLiabilitiesAb
stract

Diverse verplichtingen [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentAs
setsAbstract

Diverse vaste activa [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentLia
bilitiesAbstract

Diverse langlopende verplichtingen
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

Diverse overige onderdelen van
het totaalresultaat [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatin
gExpense

X duration,
debit

Diverse andere exploitatielasten

Het bedrag aan diverse andere exploitatielasten. [Zie: an gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
dere exploitatiebaten (-lasten)]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatin
gIncome

X duration,
credit

Diverse andere exploitatiebaten

Het bedrag aan diverse andere exploitatiebaten. [Zie: an gebruikelijke werkwijze: IAS
dere exploitatiebaten (-lasten)]
1 112 c

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions

X instant,
credit

Diverse andere voorzieningen

Het bedrag aan diverse andere voorzieningen. [Zie: andere gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78 d
voorzieningen]

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisi
onsAbstract

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisi
onsMember

member

Diverse andere voorzieningen
[member]

Dit lid geeft diverse andere voorzieningen aan. [Zie: an informatieverschaffing: IAS
dere voorzieningen [member]]
37 84

ifrs-full

MiscellaneousOtherReserves
Member

member

Diverse andere reserves [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan gebruikelijke werkwijze: IAS
die diverse reserves vertegenwoordigt die de entiteit niet 1 108
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
toelichting. [Zie: andere reserves [member]]

NL

ifrs-full

L 429/544

Prefix
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Diverse andere voorzieningen
[abstract]
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Diverse tijdsintervallen [abstract]

ModelUsedToMeasureInvest
mentProperty

text

Verklaring van het feit of de
entiteit het reëlewaardemodel of
het kostprijsmodel heeft toegepast
om vastgoedbeleggingen te
waarderen

De verklaring van het feit of de entiteit het reëlewaarde informatieverschaffing: IAS
model of het kostprijsmodel heeft toegepast om vastgoed 40 75 a
beleggingen te waarderen. [Zie: reëlewaardemodel [mem
ber]; gewaardeerd tegen kostprijs [member]; vastgoedbe
leggingen]

ifrs-full

MortgagesMember

member

Hypotheken [member]

Dit lid geeft een klasse van financiële activa aan die le voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
ningen vertegenwoordigt voor de financiering van de aan voorbeeld: IFRS 7 6,
koop van activa waarbij het actief fungeert als onderpand voorbeeld: IFRS 7 IG20B
voor de zekerheidsstelling voor de lening.

ifrs-full

MotorVehicles

X instant,
debit

Motorvoertuigen

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 activa]

ifrs-full

MotorVehiclesMember

member

Motorvoertuigen [member]

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

ifrs-full

MultiemployerDefinedBenefit
PlansMember

member

Collectieve
toegezegdpensioenregelingen van
meer werkgevers [member]

Dit lid geeft de toegezegdpensioenregelingen (die geen
wettelijke regelingen zijn) aan die: a) de activa samenvoe
gen die zijn bijgedragen door verschillende entiteiten die
niet onder gezamenlijke 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 toegekende vergoedingen
worden bepaald zonder rekening te houden met de iden
titeit van de entiteit die de werknemers in dienst heeft.
[Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

MultiperiodExcessEarningsMe member
thodMember

„Multi-period excess earnings
method” [member]

Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die voorbeeld: IFRS 13 B11 c
overeenstemt met de batenbenadering en die de analyse
behelst van de buitengewone opbrengsten over perioden
en wordt gebruikt om de reële waarde van bepaalde im
materiële activa te bepalen. [Zie: batenbenadering [mem
ber]]

ifrs-full

NameOfAcquiree

Naam van een overgenomen partij De naam van het bedrijf of de bedrijven waarover de informatieverschaffing: IFRS
overnemende partij zeggenschap verkrijgt in een bedrijfs 3 B64 a
combinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

text

informatieverschaffing: IAS
19 33 b,
informatieverschaffing: IAS
19 34 b

L 429/545

ifrs-full
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MiscellaneousTimeBandsAb
stract

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Naam van een geassocieerde
deelneming

De naam van een geassocieerde deelneming. [Zie: geasso informatieverschaffing: IAS
cieerde deelnemingen [member]]
27 17 b i,
informatieverschaffing: IAS
27 16 b i,
informatieverschaffing: IFRS
12 21 a i

ifrs-full

NameOfEntityWhoseConsoli
datedFinancialStatementsHa
veBeenProducedForPublicUse

text

Naam van de entiteit waarvan de
voor het publiek toegankelijke
geconsolideerde jaarrekening is
opgesteld

De naam van de hoofdmoedermaatschappij of een tussen informatieverschaffing: IAS
houdstermaatschappij van de entiteit waarvan de gecon 27 16 a
solideerde jaarrekening in overeenstemming is met de
IFRS en voor het publiek toegankelijk is opgesteld. [Zie:
geconsolideerd [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

NameOfGovernmentAndNa
tureOfRelationshipWithGo
vernment

text

Naam van de overheid en aard van De naam van de overheid en de aard van haar relatie met informatieverschaffing: IAS
de verslaggevende entiteit (d.w.z. zeggenschap, gezamen 24 26 a
de relatie met de overheid
lijke zeggenschap of invloed van betekenis). [Zie: overheid
[member]]

ifrs-full

NameOfJointOperation

text

Naam van een gezamenlijke
bedrijfsactiviteit

De naam van een gezamenlijke bedrijfsactiviteit. [Zie: ge informatieverschaffing: IFRS
zamenlijke bedrijfsactiviteiten [member]]
12 21 a i

ifrs-full

NameOfJointVenture

text

Naam van een joint venture

De naam van een joint venture. [Zie: joint ventures [mem informatieverschaffing: IAS
ber]]
27 17 b i,
informatieverschaffing: IAS
27 16 b i,
informatieverschaffing: IFRS
12 21 a i

ifrs-full

NameOfMostSeniorParentEn
tityProducingPubliclyAvaila
bleFinancialStatements

text

Naam van de hoogst in rang
zijnde moedermaatschappij die
een publiek beschikbare
jaarrekening opstelt

De naam van de hoogst in rang zijnde moedermaatschap informatieverschaffing: IAS
pij die een publiek beschikbare jaarrekening opstelt.
24 13

ifrs-full

NameOfParentEntity

text

Naam van de moedermaatschappij De naam van de moedermaatschappij van de entiteit. [Zie: informatieverschaffing: IAS
moedermaatschappij [member]]
1 138 c,
informatieverschaffing: IAS
24 13

ifrs-full

NameOfReportingEntityOrO
therMeansOfIdentification

text

Naam van de verslaggevende
entiteit of een andere vorm van
identificatie

De naam van de verslaggevende entiteit of een andere informatieverschaffing:
IAS 1 51 a
vorm van identificatie.

18.12.2020

text
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NameOfAssociate

NL

ifrs-full

L 429/546

Prefix

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

NameOfSubsidiary

Elementtype en
attributen

text

Label

Naam van dochteronderneming

Documentatielabel

Referenties

IAS
IAS
IFRS

NL

De naam van een dochteronderneming. [Zie: dochter informatieverschaffing:
ondernemingen [member]]
27 17 b i,
informatieverschaffing:
27 16 b i,
informatieverschaffing:
12 12 a,
informatieverschaffing:
12 19B a

18.12.2020

Prefix

IFRS

text

Naam van de
hoofdmoedermaatschappij van de
groep

De naam van de uiteindelijke partij van de groep die de informatieverschaffing: IAS
zeggenschap uitoefent.
1 138 c,
informatieverschaffing: IAS
24 13

ifrs-full

NamesOfEmployersAndEm
ployeeGroupsCovered

text

Namen van werkgevers en
groepen van werknemers die zijn
gedekt

De namen van werkgevers en groepen van werknemers informatieverschaffing: IAS
die zijn gedekt in toegezegdpensioenregelingen.
26 36 a

ifrs-full

NatureOfFinancialAssets
TransferredDuringPeri
odWhichDoNotQualifyForDe
recognition

text

Beschrijving van de aard van de
overgedragen financiële activa die
niet geheel zijn verwijderd

De beschrijving van de aard van de overgedragen financi informatieverschaffing: IFRS
ële activa die niet geheel zijn verwijderd. [Zie: overgedra 7 42D a
gen financiële activa die niet geheel zijn verwijderd [mem
ber]; financiële activa]

ifrs-full

NatureOfRisksAndRewardsO
fOwnershipToWhichEntityRe
mainsExposed

text

Beschrijving van de aard van de
risico’s en voordelen van
eigendom waaraan de entiteit is
blootgesteld

De beschrijving van de aard van de risico’s en voordelen informatieverschaffing: IFRS
van eigendom van overgedragen financiële activa die niet 7 42D b
geheel zijn verwijderd, waaraan de entiteit is blootgesteld.
[Zie: financiële activa]

ifrs-full

NetAmountArisingFromInsu
ranceContractsMember

member

Nettobedrag dat voortvloeit uit
verzekeringscontracten [member]

Dit lid geeft het nettobedrag aan dat voortvloeit uit ver gebruikelijke werkwijze: IFRS
zekeringscontracten. Dit vertegenwoordigt tevens de stan 4 Informatieverschaffing —
daardwaarde voor de as “Bedragen die voortvloeien uit vervaldatum 1.1.2021
verzekeringscontracten” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

NetAmountsForPayfloatingRe X instant,
credit
ceivefixedInterestRateSwaps
ForWhichNetCashFlowsA
reExchanged

Nettobedragen voor “pay-floating
(receive-fixed)”-renteswaps
waarvoor nettokasstromen worden
uitgewisseld

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstro voorbeeld: IFRS 7 B11D c
men met betrekking tot nettobedragen voor “pay-floating
(receive-fixed)”-renteswaps waarvoor nettokasstromen
worden uitgewisseld. [Zie: swapcontract [member]]

L 429/547

NameOfUltimateParentOf
Group
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ifrs-full

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X instant,
debit

Label

Activa (verplichtingen)

Documentatielabel

Referenties

NetAssetsLiabilities

Het bedrag aan activa min het bedrag aan verplichtingen. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c, voorbeeld: IFRS
1 IG63

ifrs-full

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetAssetValueMember

ifrs-full

NetCurrentAssetsLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

NetDebt

X instant,
credit

Nettoschuld

Het bedrag aan nettoschuld van de entiteit.

ifrs-full

NetDeferredTaxAssets

X instant,
debit

Uitgestelde
nettobelastingvorderingen

Het bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen min uit gebruikelijke werkwijze: IAS
gestelde belastingverplichtingen wanneer het absolute be 12 81 g i
drag aan uitgestelde belastingvorderingen groter is dan het
absolute bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen.
[Zie: uitgestelde belastingvorderingen; uitgestelde belas
tingverplichtingen]

ifrs-full

NetDeferredTaxAssetsAndLia
bilitiesAbstract

ifrs-full

NetDeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Uitgestelde
nettobelastingverplichtingen

Het bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen min gebruikelijke werkwijze: IAS
uitgestelde belastingvorderingen wanneer het absolute be 12 81 g i
drag aan uitgestelde belastingverplichtingen groter is dan
het absolute bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen.
[Zie: uitgestelde belastingvorderingen; uitgestelde belas
tingverplichtingen]

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAs
setAxis

axis

Nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
(actief) [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 19 140 a
die de tabel vervolledigen.

NL

ifrs-full

Nettoactiva (-verplichtingen)
[abstract]
member

Nettovermogenswaarde [member]

L 429/548

Prefix

Dit lid geeft een waarderingstechniek aan waarbij de voorbeeld: IFRS 13 IE63,
waarde van activa en verplichtingen worden vergeleken. voorbeeld: IFRS 13 93 d

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
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Vlottende nettoactiva (kortlopende
nettoverplichtingen) [abstract]

Uitgestelde
nettobelastingvorderingen en
-verplichtingen [abstract]

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

member

Nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
(actief) [member]

Dit lid geeft de nettoverplichting uit hoofde van toege informatieverschaffing: IAS
zegde pensioenrechten (actief) aan. Dit vertegenwoordigt 19 140 a
tevens de standaardwaarde voor de as “Nettoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)” indien
er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: nettoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

ifrs-full

NetEarnedPremium

X duration,
credit

Verdiende nettopremies

Het bedrag aan verdiende premies uit hoofde van ver gebruikelijke werkwijze: IAS
zekeringscontracten na aftrek van herverzekeringspremies. 1 85
[Zie: types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

X instant,
debit

Netto financiële activa onderhevig
aan saldering, afdwingbare “master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkomsten

Het resterende bedrag na aftrek van de bedragen die val informatieverschaffing: IFRS
len onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst 7 13C e
of vergelijkbare 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 ver
gelijkbare overeenkomst, gepresenteerd in het overzicht
van de financiële positie.

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsAbstract

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatemen
tOfFinancialPosition
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NetDefinedBenefitLiabilityAs
setMember

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Netto financiële activa onderhevig
aan saldering, afdwingbare “master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkomsten
[abstract]

X instant,
debit

Het nettobedrag aan financiële activa die onderhevig zijn informatieverschaffing: IFRS
aan saldering of aan een afdwingbare “master netting”- 7 13C c
overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, gepresen
teerd in het overzicht van de financiële positie. [Zie: fi
nanciële activa]

L 429/549

Netto financiële activa onderhevig
aan saldering, afdwingbare “master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkomsten,
gepresenteerd in het overzicht van
de financiële positie

Elementnaam/rol URI

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsAbstract

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatemen
tOfFinancialPosition

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatemen
tOfFinancialPositionAbstract

ifrs-full

NetForeignExchangeGain

Referenties

Netto financiële activa onderhevig
aan saldering, afdwingbare “master
netting”-overeenkomsten of
vergelijkbare overeenkomsten,
gepresenteerd in het overzicht van
de financiële positie [abstract]
X instant,
credit

Netto financiële verplichtingen
onderhevig aan saldering,
afdwingbare “master netting”overeenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten

Het resterende bedrag na aftrek van de bedragen die val informatieverschaffing: IFRS
len onder een afdwingbare “master netting”-overeenkomst 7 13C e
of vergelijkbare overeenkomst en niet zijn gesaldeerd met
financiële verplichtingen, van het nettobedrag van finan
ciële verplichtingen die onderhevig zijn aan saldering of
vallen onder een afdwingbare “master netting”-overeen
komst of een vergelijkbare overeenkomst, gepresenteerd
in het overzicht van de financiële positie.

Netto financiële verplichtingen
onderhevig aan saldering,
afdwingbare “master netting”overeenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten [abstract]
X instant,
credit

Netto financiële verplichtingen
onderhevig aan saldering,
afdwingbare “master netting”overeenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten, gepresenteerd in
het overzicht van de financiële
positie

Het nettobedrag aan financiële verplichtingen die onder informatieverschaffing: IFRS
hevig zijn aan saldering of aan een afdwingbare “master 7 13C c
netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, ge
presenteerd in het overzicht van de financiële positie. [Zie:
financiële verplichtingen]

Netto financiële verplichtingen
onderhevig aan saldering,
afdwingbare “master netting”overeenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten, gepresenteerd in
het overzicht van de financiële
positie [abstract]
X duration,
credit

Nettovalutawinst

De nettowinst die voortvloeit uit wisselkoersverschillen. gebruikelijke werkwijze: IAS
21 52 a
[Zie: valutawinst (verlies)]

18.12.2020

ifrs-full

Documentatielabel

Publicatieblad van de Europese Unie

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatemen
tOfFinancialPositionAbstract

Label

NL

ifrs-full

Elementtype en
attributen

L 429/550

Prefix

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

NetForeignExchangeLoss

X duration,
debit

Nettovalutaverlies

Het nettoverlies dat voortvloeit uit wisselkoersverschillen. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: valutawinst (verlies)]
21 52 a

ifrs-full

NetInvestmentInFinanceLease

X instant,
debit

Netto-investering in de financiële
lease

De bruto-investering in de financiële lease gedisconteerd informatieverschaffing: IFRS
tegen de impliciete rentevoet van de leaseovereenkomst. 16 94
Een financiële lease is een leaseovereenkomst die vrijwel
alle aan de eigendom van een onderliggend actief verbon
den risico’s en voordelen 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 ongegarandeerde restwaarde die
de lessor toekomt. De impliciete rentevoet van de lease
overeenkomst is de rentevoet die ervoor zorgt dat de som
van de contante waarde van a) de leasebetalingen 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.

ifrs-full

NetLiabilitiesOrAssetsForRe
mainingCoverageExcludin
gLossComponentMember

member

Nettoverplichtingen (of -activa) uit
hoofde van de resterende dekking,
exclusief verliescomponent
[member]

Dit lid geeft de nettoverplichtingen of -activa aan uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van de resterende dekking, exclusief enigerlei ver 17 100 a — ingangsdatum
liescomponent. Een verplichting uit hoofde van resterende 1.1.2021
dekking is een verplichting voor een entiteit om geldige
claims uit hoofde van bestaande verzekeringscontracten te
onderzoeken en te betalen voor verzekerde gebeurtenissen
die nog niet hebben plaatsgevonden (d.w.z. de verplich
ting die verband houdt met het nog niet verstreken ge
deelte van de dekkingsperiode). [Zie: verzekeringscontrac
ten [member]; verliescomponent [member]]

ifrs-full

NetMovementInDeferred
X duration,
TaxArisingFromRegulatoryDe credit
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLoss

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 de uitgestelde belas
ting die voortvloeit uit uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering die verband houdt met winst of ver
lies. [Zie: Uitgestelde belastingvordering die is gekoppeld
aan uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering;
Uitgestelde belastingverplichting die is gekoppeld aan uit
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering; winst
(verlies)]

NL

Elementnaam/rol URI

18.12.2020

Elementtype en
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Prefix
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informatieverschaffing: IFRS
14 24,
informatieverschaffing: IFRS
14 B12 b
L 429/551

Elementnaam/rol URI

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToOtherComprehensiveIn
comeAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLoss

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossAndNetMo
vementInRelatedDeferredTax

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossAndNetMo
vementInRelatedDeferred
TaxAbstract

Nettomutatie van andere
uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies

Referenties

Het bedrag van de nettomutatie van uitgestelde rekenin gebruikelijke werkwijze: IFRS
gen in verband met prijsregulering die verband houdt met 14 IE5, gebruikelijke
winst of verlies, die de entiteit niet afzonderlijk opneemt werkwijze: IFRS 14 25
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: netto
mutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijs
regulering die verband houdt met winst of verlies]

Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met de overige onderdelen van het
totaalresultaat [abstract]
X duration,
credit

Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met winst of verlies

Het bedrag van de nettomutatie van uitgestelde rekenin
gen in verband met prijsregulering die verband houdt met
winst of verlies. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [member]; winst (verlies)]

informatieverschaffing: IFRS
14 23,
informatieverschaffing: IFRS
14 35

Het bedrag van de nettomutatie van uitgestelde rekenin
gen in verband met prijsregulering die verband houdt met
winst of verlies en de nettomutatie van de gerelateerde
uitgestelde belasting. [Zie: nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies; nettomutatie van de uit
gestelde belasting die voortvloeit uit uitgestelde rekenin
gen in verband met prijsregulering die verband houdt met
winst of verlies]

informatieverschaffing: IFRS
14 24,
informatieverschaffing: IFRS
14 B12 a

Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met winst of verlies [abstract]
X duration,
credit

Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met winst of verlies en
nettomutatie van de gerelateerde
uitgestelde belasting

Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met winst of verlies en
nettomutatie van de gerelateerde
uitgestelde belasting [abstract]
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Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met winst of verlies, toe te
rekenen aan belangen zonder
zeggenschap

Het bedrag van de nettomutatie van uitgestelde rekenin informatieverschaffing: IFRS
gen in verband met prijsregulering die verband houdt met 14 B25
winst of verlies, toe te rekenen aan belangen zonder zeg
genschap. [Zie: nettomutatie van uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering die verband houdt met winst
of verlies; belangen zonder zeggenschap]

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossDirectlyAs
sociatedWithDiscontinued
Operation

X duration,
credit

Nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met winst of verlies, rechtstreeks
gekoppeld aan beëindigde
bedrijfsactiviteiten

Het bedrag van de nettomutatie van uitgestelde rekenin informatieverschaffing: IFRS
gen in verband met prijsregulering die verband houdt met 14 25
winst of verlies, rechtstreeks gekoppeld aan een beëin
digde bedrijfsactiviteit. [Zie: nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies; beëindigde bedrijfsactiviteiten
[member]]

ifrs-full

NetworkInfrastructureMember member

Netwerkinfrastructuur [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
netwerkinfrastructuur vertegenwoordigen. [Zie: materiële 16 37
vaste activa]

ifrs-full

NewIFRSsAxis

axis

Nieuwe IFRS [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing:
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten IAS 8 30 b
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

NewIFRSsMember

member

Nieuwe IFRS [member]

Dit lid geeft de IFRS aan die zijn uitgegeven maar nog niet informatieverschaffing:
in werking zijn. Dit vertegenwoordigt tevens de stan IAS 8 30 b
daardwaarde voor de as “Nieuwe IFRS” indien er geen
ander lid wordt gebruikt. [Zie: IFRS [member]]

ifrs-full

NewLiabilitiesContingentLia
bilitiesRecognisedInBusiness
Combination

X duration,
credit

Nieuwe verplichtingen,
voorwaardelijke verplichtingen
opgenomen in een
bedrijfscombinatie

Het bedrag opgenomen voor nieuwe voorwaardelijke ver gebruikelijke werkwijze: IFRS
plichtingen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. 3 B67 c
[Zie: voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een
bedrijfscombinatie]

ifrs-full

NewProvisionsOtherProvisi
ons

X duration,
credit

Nieuwe voorzieningen, andere
voorzieningen

Het bedrag opgenomen voor nieuwe andere voorzienin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen. [Zie: andere voorzieningen]
37 84 b

ifrs-full

NineYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Negen jaar voor boekjaar
[member]

Dit lid geeft het jaar aan dat negen jaar voor het einde het informatieverschaffing: IFRS
einde van het boekjaar is geëindigd.
17 130 — ingangsdatum
1.1.2021
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Nominaal bedrag van een
afdekkingsinstrument

Het nominale bedrag van een afdekkingsinstrument. [Zie: informatieverschaffing: IFRS
afdekkingsinstrumenten [member]]
7 23B a,
informatieverschaffing: IFRS
7 24A d

ifrs-full

NominalAmountOfHedging
InstrumentsInHedgingRelati
onshipsToWhichAmend
mentsForInterestRateBench
markReformAreApplied

X instant

Nominaal bedrag van
afdekkingsinstrumenten in
afdekkingsrelaties waarop
wijzigingen voor
rentebenchmarkhervorming
worden toegepast

Het nominale bedrag van de afdekkingsinstrumenten in informatieverschaffing: IFRS
afdekkingsrelaties waarop de entiteit de uitzonderingen in 7 24H e
verband met de wijzigingen voor rentebenchmarkhervor
ming toepast [Zie: nominaal bedrag van een afdekkings
instrument]

ifrs-full

X instant
NominalOrPrincipalAmoun
tOfFinancialInstrumentOnDis
continuationOfMeasuremen
tAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRisk

Nominaal of hoofdsombedrag van
een financieel instrument bij
beëindiging van de waardering
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies omdat een
kredietderivaat wordt gebruikt om
het kredietrisico te beheren

Het nominale of hoofdsombedrag van een financieel in informatieverschaffing: IFRS
strument bij beëindiging van de waardering tegen reële 7 24G c
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies omdat een kredietderivaat wordt gebruikt om
het kredietrisico van dat financiële instrument te beheren.
[Zie: kredietrisico [member]; derivaten [member]; financi
ële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

NonadjustingEventsAfterRe
portingPeriodAxis

axis

Gebeurtenissen die niet leiden tot De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
aanpassing van de jaarrekening na leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 10 21
verslagperiode [axis]
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

NonadjustingEventsMember

member

Gebeurtenissen die niet leiden tot Dit lid geeft gebeurtenissen aan die plaatsvinden tussen informatieverschaffing: IAS
aanpassing van de jaarrekening na het einde van de verslagperiode en de datum waarop de 10 21
verslagperiode [member]
jaarrekening wordt goedgekeurd voor publicatie en die
wijzen op omstandigheden die zijn ontstaan na het einde
van de verslagperiode. Dit vertegenwoordigt tevens de
standaardwaarde voor de as “Gebeurtenissen die niet lei
den tot aanpassing van de jaarrekening na verslagperiode”
indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredFor
DistributionToOwnersBefore
FinancialStatementsAuthori
sedForIssue

X instant,
debit

Activa in natura gedeclareerd om
te worden uitgekeerd aan
eigenaars alvorens de jaarrekening
voor publicatie wordt goedgekeurd

Het bedrag aan activa in natura die zijn gedeclareerd voor informatieverschaffing: IFRIC
uitkering als dividend, wanneer de datum van aankondi 17 17 b
ging zich bevindt na het einde van de verslagperiode maar
vóór de jaarrekening voor publicatie wordt goedgekeurd.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredFor
DistributionToOwnersBefore
FinancialStatementsAuthori
sedForIssueAtFairValue

X instant,
debit

Activa in natura gedeclareerd om
te worden uitgekeerd aan
eigenaars alvorens de jaarrekening
voor publicatie wordt
goedgekeurd, gewaardeerd tegen
reële waarde

De reële waarde van activa in natura die zijn gedeclareerd informatieverschaffing: IFRIC
voor uitkering als dividend, wanneer de datum van aan 17 17 c
kondiging zich bevindt na het einde van de verslagperiode
maar vóór de jaarrekening voor publicatie wordt goedge
keurd. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
activa in natura gedeclareerd om te worden uitgekeerd
aan eigenaars alvorens de jaarrekening voor publicatie
wordt goedgekeurd]
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informatieverschaffing: IFRS
9 3.2.23 a,
informatieverschaffing: IAS
39 37 a — vervaldatum
1.1.2021

X instant,
debit

Activa in natura gebruikt als
zekerheid 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

Het bedrag aan tot zekerheid strekkende activa in natura
(zoals schuldbewijzen of eigenvermogensinstrumenten)
die aan een verkrijger zijn verstrekt en waarvoor de ver
krijger op grond van een overeenkomst of gebruikelijke
praktijk het recht heeft om de zekerheden te verkopen of
als zekerheid aan derden te verstrekken.

ifrs-full

NoncontrollingInterestInAc
quireeRecognisedAtAcquisiti
onDate

X instant,
credit

Belang zonder zeggenschap in de
overgenomen partij opgenomen
op de overnamedatum

Het bedrag van het belang zonder zeggenschap in de informatieverschaffing: IFRS
overgenomen partij opgenomen op de overnamedatum 3 B64 o i
voor bedrijfscombinaties waarin de overnemende partij
minder dan 100 procent van de eigen-vermogensbelangen
in de overgenomen partij bezit op de overnamedatum.
[Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

NoncontrollingInterests

X instant,
credit

Belangen zonder zeggenschap

Het bedrag van het eigen vermogen in een dochteronder
neming dat niet direct of indirect aan een moedermaat
schappij kan worden toegerekend. [Zie: dochteronder
nemingen [member]]

ifrs-full

NoncontrollingInterestsMem
ber

member

Belangen zonder zeggenschap
[member]

Dit lid geeft het eigen vermogen aan in een dochteronder informatieverschaffing: IAS
neming dat niet direct of indirect aan de moedermaat 1 106
schappij kan worden toegerekend.

ifrs-full

NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Niet-actuele toegerekende baten

Het bedrag aan niet-actuele toegerekende baten. [Zie: toe gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
gerekende baten]

ifrs-full

NoncurrentAdvances

X instant,
credit

Niet-actuele ontvangen
vooruitbetalingen

Het niet-actuele bedrag aan ontvangen betalingen voor in gebruikelijke werkwijze: IAS
de toekomst te leveren goederen of te verlenen diensten. 1 55
[Zie: ontvangen vooruitbetalingen]

ifrs-full

NoncurrentAssets

X instant,
debit

Vaste activa

Het bedrag aan activa die niet voldoen aan de definitie informatieverschaffing: IAS
1 66, informatieverschaffing:
van vlottende activa. [Zie: vlottende activa]
IFRS 12 B12 b ii, voorbeeld:
IFRS 12 B10 b

informatieverschaffing: IAS
1 54 q,
informatieverschaffing: IFRS
10 22,
informatieverschaffing: IFRS
12 12 f

L 429/555
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voorbeeld: IFRS 13 IE60,
voorbeeld: IFRS 13 94,
gebruikelijke werkwijze: IFRS
5 38

Vaste activa [abstract]

ifrs-full

NoncurrentAssetsHeldForSale member
Member

Vaste activa aangehouden voor
verkoop [member]

Dit lid geeft vaste activa aan die in hun huidige staat
onmiddellijk beschikbaar zijn voor verkoop en alleen on
derworpen zijn aan bepalingen die gebruikelijk zijn voor
verkoop van dergelijke activa en waarvoor de verkoop
zeer waarschijnlijk is. [Zie: vaste activa]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldFor
DistributionToOwners

X instant,
debit

Vaste activa of groepen activa die
worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden
voor uitkering aan eigenaars

Het bedrag aan vaste activa of groepen activa die worden informatieverschaffing: IFRS
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor 5 38, informatieverschaffing:
uitkering aan eigenaars. [Zie: vaste activa]
IFRS 5 5A

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal X instant,
GroupsClassifiedAsHeldForSa debit
le

Vaste activa of groepen activa die
worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop

Het bedrag aan vaste activa of groepen activa die worden informatieverschaffing: IFRS
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor 5 38
verkoop. [Zie: groepen activa die worden afgestoten en
die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
[member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal member
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leMember

Vaste activa of groepen activa die
worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop [member]

Dit lid geeft vaste activa of groepen activa aan die worden gebruikelijke werkwijze: IAS
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor 36 127
verkoop. [Zie: groepen activa die worden afgestoten en
die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
[member]; vaste activa aangehouden voor verkoop [mem
ber]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal X instant,
GroupsClassifiedAsHeldForSa debit
leOrAsHeldForDistribution
ToOwners

Vaste activa of groepen activa die
worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop of als aangehouden
voor uitkering aan eigenaars

Het bedrag aan vaste activa of groepen activa die worden informatieverschaffing:
afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor IAS 1 54 j
verkoop 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]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leOrAsHeldForDistribution
ToOwnersAbstract

Vaste activa of groepen activa die
worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop of als aangehouden
voor uitkering aan eigenaars
[abstract]
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Andere vaste activa dan financiële
instrumenten, uitgestelde
belastingvorderingen, activa uit
hoofde van vergoedingen na
uitdiensttreding en rechten die uit
verzekeringscontracten
voortvloeien

Het bedrag aan andere vaste activa dan financiële instru informatieverschaffing: IFRS
menten, uitgestelde belastingvorderingen, activa uit 8 33 b
hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding en rechten
die uit verzekeringscontracten voortvloeien. [Zie: uit
gestelde belastingvorderingen; financiële instrumenten,
klasse [member]; vaste activa; types verzekeringscontrac
ten [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Op de overnamedatum
opgenomen vaste activa

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor de gebruikelijke werkwijze: IFRS
vaste activa die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. 3 B64 i
[Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Vaste biologische activa

Het bedrag aan vaste biologische activa. [Zie: biologische informatieverschaffing: IAS 1
activa]
54 f

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets
Member

member

Vaste biologische activa [member] Dit lid geeft vaste biologische activa aan. [Zie: biologische gebruikelijke werkwijze: IAS
activa]
41 50

ifrs-full

NoncurrentContractAssets

X instant,
debit

Vaste contractactiva

Het bedrag aan vaste contractactiva. [Zie: contractactiva] informatieverschaffing: IFRS
15 105

ifrs-full

NoncurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Langlopende
contractverplichtingen

Het bedrag aan langlopende contractverplichtingen. [Zie: informatieverschaffing: IFRS
contractverplichtingen]
15 105

ifrs-full

NoncurrentDebtInstruments
Issued

X instant,
credit

Langlopende uitgegeven
schuldbewijzen

Het bedrag aan langlopende uitgegeven schuldbewijzen. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: uitgegeven schuldbewijzen]
1 55

ifrs-full

NoncurrentDepositsFromCus
tomers

X instant,
credit

Langlopende deposito’s van
klanten

Het bedrag aan langlopende deposito’s van klanten. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IAS
deposito’s van klanten]
1 55

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinanci
alAssets

X instant,
debit

Vaste afgeleide financiële activa

Het bedrag aan vaste afgeleide financiële activa. [Zie: af gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
geleide financiële activa]

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinanci
alLiabilities

X instant,
credit

Langlopende afgeleide financiële
verplichtingen

Het bedrag aan langlopende afgeleide financiële verplich gebruikelijke werkwijze: IAS
tingen. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen]
1 55

ifrs-full

NoncurrentDividendPayables

X instant,
credit

Niet-actuele dividendbetalingen

Het bedrag aan niet-actuele dividendbetalingen. [Zie: divi gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
dendbetalingen]

ifrs-full

NoncurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Niet-actuele
accijnsbelastingschulden

Het bedrag aan niet-actuele accijnsbelastingschulden. [Zie: gebruikelijke werkwijze:
accijnsbelastingschulden]
IAS 1 78

L 429/557
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Het bedrag aan niet-actuele vorderingen in het kader van gebruikelijke werkwijze: IAS
financiële leases. [Zie: vorderingen in het kader van finan 1 55
ciële leases]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Vaste financiële activa

Het bedrag aan vaste financiële activa. [Zie: financiële informatieverschaffing: IFRS
activa]
7 25

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsA
tAmortisedCost

X instant,
debit

Vaste financiële activa gewaardeerd Het bedrag aan vaste financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
tegen geamortiseerde kostprijs
geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële activa gewaar 7 8 f
deerd tegen geamortiseerde kostprijs]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X instant,
debit

Vaste financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOtherCom
prehensiveIncomeAbstract

Vaste financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat [abstract]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss debit

Vaste financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Vaste financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies [abstract]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

X instant,
debit

Vaste financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, geclassificeerd als
aangehouden voor
handelsdoeleinden

Het bedrag aan vaste financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 7 8 h
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: finan
ciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat]

Het bedrag aan vaste financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 7 8 a
winst of verlies. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst of verlies]

Het bedrag aan vaste financiële activa die zijn gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies en die zijn geclassificeerd als aange
houden voor handelsdoeleinden. [Zie: financiële activa ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55, informatieverschaffing:
IFRS 7 8 a — vervaldatum
1.1.2021

18.12.2020

Niet-actuele vorderingen in het
kader van financiële leases
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Vaste financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, aangewezen bij eerste
opname of later

Het bedrag aan vaste financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 7 8 a
winst of verlies, die als dusdanig waren aangewezen bij de
eerste opname of later. [Zie: financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies, aangewezen bij de eerste opname
of later]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMandatorilyMeasuredAt
FairValue

X instant,
debit

Vaste financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, verplicht gewaardeerd
tegen reële waarde

Het bedrag aan vaste financiële activa verplicht gewaar informatieverschaffing: IFRS
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever 7 8 a
anderingen in winst of verlies in overeenstemming met
IFRS 9. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies, verplicht gewaardeerd tegen reële waarde]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt X instant,
FairValueThroughProfitOr
debit
LossMeasuredAsSuchInAccor
danceWithExemptionForReac
quisitionOfOwnEquityInstru
ments

Vaste financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, als zodanig gewaardeerd
in overeenstemming met de
vrijstelling voor het opnieuw
verwerven van
eigenvermogensinstrumenten

Het bedrag van vaste financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 7 8 a — ingangsdatum
winst of verlies, als zodanig gewaardeerd in overeenstem 1.1.2021
ming met de vrijstelling voor het opnieuw verwerven van
eigenvermogensinstrumenten. [Zie: financiële activa ge
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in winst of verlies, als zodanig gewaardeerd
in overeenstemming met de vrijstelling voor de inkoop
van eigenvermogensinstrumenten]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMeasuredAsSuchInAccor
danceWithExemptionForRe
purchaseOfOwnFinancialLia
bilities

X instant,
debit

Vaste financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies, als zodanig gewaardeerd
in overeenstemming met de
vrijstelling voor het terugkopen
van eigen financiële verplichtingen

Het bedrag van vaste financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 7 8 a — ingangsdatum
winst of verlies, als zodanig gewaardeerd in overeenstem 1.1.2021
ming met de vrijstelling voor het terugkopen van eigen
financiële verplichtingen. [Zie: financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies, als zodanig gewaardeerd in
overeenstemming met de vrijstelling voor het terugkopen
van eigen financiële verplichtingen]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsA
vailableforsale

X instant,
debit

Voor verkoop beschikbare vaste
financiële activa

Het bedrag aan voor verkoop beschikbare vaste financiële informatieverschaffing: IFRS
activa. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa; 7 8 d — vervaldatum
vaste financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets
MeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

X instant,
debit

Vaste financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag aan vaste financiële activa gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 7 8 h
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: finan
ciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat]
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Langlopende financiële
verplichtingen

Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen. informatieverschaffing: IFRS
[Zie: financiële verplichtingen]
7 25

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtAmortisedCost

X instant,
credit

Langlopende financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs

Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen ge
waardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kost
prijs]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X instant,
credit

Langlopende financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen ge informatieverschaffing:
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde IFRS 7 8 e
veranderingen in winst of verlies. [Zie: financiële verplich
tingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

X instant,
credit

Langlopende financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, geclassificeerd als voor
handelsdoeleinden aangehouden

Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen ge informatieverschaffing:
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde IFRS 7 8 e
veranderingen in winst of verlies die voldoen aan de de
finitie van het begrip voor handelsdoeleinden aangehou
den. [Zie: langlopende financiële verplichtingen gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in winst of verlies]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitialRe
cognition

X instant,
credit

Langlopende financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies, aangewezen bij eerste
opname of later

Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen ge informatieverschaffing:
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde IFRS 7 8 e
veranderingen in winst of verlies, die als dusdanig waren
aangewezen bij de eerste opname of later. [Zie: financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies, aan
gewezen bij de eerste opname of later]

ifrs-full

NoncurrentGovernment
Grants

X instant,
credit

Niet-actuele overheidssubsidies

Het bedrag aan niet-actuele overheidssubsidies die in het gebruikelijke werkwijze: IAS
overzicht van de financiële positie zijn opgenomen als 1 55
uitgestelde baten. [Zie: overheid [member]; uitgestelde ba
ten; overheidssubsidies]

ifrs-full

NoncurrentHeldtomaturityIn
vestments

X instant,
debit

Langlopende tot einde looptijd
aangehouden beleggingen

Het bedrag aan langlopende tot einde looptijd aangehou informatieverschaffing: IFRS
den beleggingen. [Zie: tot einde looptijd aangehouden 7 8 b — vervaldatum
beleggingen]
1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentInterestPayable

X instant,
credit

Niet-actuele te betalen rente

Het bedrag aan niet-actuele te betalen rente. [Zie: te be gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
talen rente]

informatieverschaffing: IFRS
7 8 g, informatieverschaffing:
IFRS 7 8 f — vervaldatum
1.1.2021

Langlopende financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies [abstract]

18.12.2020

X instant,
credit
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X instant,
debit

Niet-actuele te ontvangen rente

Het bedrag aan niet-actuele te ontvangen rente. [Zie: te gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
ontvangen rente]

ifrs-full

NoncurrentInventories

X instant,
debit

Niet-actuele voorraden

Het bedrag aan niet-actuele voorraden. [Zie: voorraden] informatieverschaffing: IAS 1
54 g

ifrs-full

NoncurrentInventoriesAri
singFromExtractiveActivities
Abstract

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsInE
quityInstrumentsDesignate
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Langlopende beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten die
zijn aangewezen als gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag aan langlopende beleggingen in eigenver informatieverschaffing: IFRS
mogensinstrumenten die door de entiteit zijn aangewezen 7 8 h
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 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]

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsOther
ThanInvestmentsAccounted
ForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Langlopende investeringen die
geen investeringen zijn die
administratief werden verwerkt
volgens de
vermogensmutatiemethode

Het bedrag aan langlopende investeringen die geen inves gebruikelijke werkwijze: IAS
teringen zijn die administratief werden verwerkt volgens 1 55
de vermogensmutatiemethode. [Zie: investeringen die ad
ministratief werden verwerkt volgens de vermogensmuta
tiemethode; vaste activa; investeringen die geen investerin
gen zijn die administratief werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode]

ifrs-full

NoncurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Langlopende leaseverplichtingen

Het bedrag aan langlopende leaseverplichtingen. [Zie: informatieverschaffing: IFRS
leaseverplichtingen]
16 47 b

ifrs-full

NoncurrentLeasePrepayments

X instant,
debit

Langlopende
leasevooruitbetalingen

Het bedrag aan langlopende vooruitbetalingen voor lease gebruikelijke werkwijze: IAS
overeenkomsten. [Zie: niet-actuele vooruitbetalingen]
1 55

ifrs-full

NoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Langlopende verplichtingen

Het bedrag aan verplichtingen die niet voldoen aan de informatieverschaffing: IAS 1
definitie van kortlopende verplichtingen. [Zie: kortlopende 69, informatieverschaffing:
verplichtingen]
IFRS 12 B12 b iv, voorbeeld:
IFRS 12 B10 b

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Op de overnamedatum
opgenomen langlopende
verplichtingen

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag voor lang gebruikelijke werkwijze: IFRS
lopende verplichtingen die zijn overgenomen in een be 3 B64 i
drijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

NoncurrentLoansAndReceiva
bles

X instant,
debit

Langlopende leningen en
vorderingen

Het bedrag aan langlopende leningen en vorderingen. informatieverschaffing: IFRS
[Zie: leningen en vorderingen]
7 8 c — vervaldatum
1.1.2021

Niet-actuele voorraden die
voortvloeien uit
winningsactiviteiten [abstract]
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informatieverschaffing: IFRS
9 3.2.23 a,
informatieverschaffing: IAS
39 37 a — vervaldatum
1.1.2021

Vaste activa in natura gebruikt als
zekerheid 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

Het bedrag aan tot zekerheid strekkende vaste activa in
natura (zoals schuldbewijzen of eigenvermogensinstru
menten) die aan een verkrijger zijn verstrekt waarvoor
de verkrijger op grond van een overeenkomst of gebrui
kelijke praktijk het recht heeft om de zekerheden te ver
kopen of als zekerheid aan derden te verstrekken.

ifrs-full

NoncurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Niet-actuele ertsvoorraden

Een classificatie van niet-actuele voorraad die het bedrag gebruikelijke werkwijze: IAS
aan ertsvoorraden vertegenwoordigt. [Zie: voorraden]
2 37

ifrs-full

NoncurrentPayables

X instant,
credit

Handels- en andere langlopende
schulden

Het bedrag aan langlopende handelsschulden en andere informatieverschaffing:
langlopende schulden. [Zie: andere langlopende schulden; IAS 1 54 k
langlopende handelsschulden]

ifrs-full

NoncurrentPayablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfEnergy

X instant,
credit

Langlopende schulden voor de
aankoop van energie

Het bedrag aan langlopende schulden voor de aankoop gebruikelijke werkwijze:
van energie. [Zie: schulden voor de aankoop van energie] IAS 1 78

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Langlopende schulden voor de
aankoop van vaste activa

Het bedrag aan langlopende schulden voor de aankoop gebruikelijke werkwijze:
van vaste activa. [Zie: schulden voor de aankoop van IAS 1 78
vaste activa]

ifrs-full

NoncurrentPayablesOnSocial
SecurityAndTaxesOtherTha
nIncomeTax

X instant,
credit

Langlopende schulden uit hoofde
van sociale zekerheid en
belastingen die geen
winstbelastingen zijn

Het bedrag aan langlopende schulden uit hoofde van so gebruikelijke werkwijze:
ciale zekerheid en belastingen die geen winstbelastingen IAS 1 78
zijn. [Zie: schulden uit hoofde van sociale zekerheid en
belastingen die geen winstbelastingen zijn]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToRela
tedParties

X instant,
credit

Langlopende schulden aan
verbonden partijen

Het bedrag aan langlopende schulden verschuldigd aan gebruikelijke werkwijze:
verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]; IAS 1 78
schulden aan verbonden partijen]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToTrade
Suppliers

X instant,
credit

Langlopende handelsschulden

Het langlopende bedrag aan betalingen verschuldigd aan gebruikelijke werkwijze:
leveranciers voor goederen en diensten die worden ge IAS 1 78
bruikt in het kader van de bedrijfsactiviteiten van de en
titeit. [Zie: handelsschulden]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentBondsIssued

X instant,
credit

Langlopend gedeelte van
uitgegeven langlopende obligaties

Het langlopende gedeelte van uitgegeven langlopende gebruikelijke werkwijze: IAS
obligaties. [Zie: uitgegeven obligaties]
1 112 c

Handels- en andere schulden
[abstract]

18.12.2020

NoncurrentNoncashAssets
X instant,
PledgedAsCollateralForWhich debit
TransfereeHasRightByContrac
tOrCustomToSellOrRepledge
Collateral
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Langlopende gedeelte van
langlopende leningen, per type
[abstract]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentCommercialPapersIssued

X instant,
credit

Langlopend gedeelte van
Het langlopende gedeelte van uitgegeven langlopend com gebruikelijke werkwijze: IAS
uitgegeven langlopend commercial mercial paper. [Zie: uitgegeven commercial paper]
1 112 c
paper

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentLoansReceived

X instant,
credit

Langlopend gedeelte van
ontvangen langlopende leningen

Het langlopende gedeelte van ontvangen langlopende le gebruikelijke werkwijze: IAS
ningen. [Zie: ontvangen leningen]
1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentNotesAndDebenturesIssu
ed

X instant,
credit

Langlopend gedeelte van
uitgegeven langlopende notes en
schuldpapier

Het langlopende gedeelte van uitgegeven langlopende no gebruikelijke werkwijze: IAS
tes en schuldpapier. [Zie: uitgegeven notes en schuldpa 1 112 c
pier]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentSecuredBankLoansRecei
ved

X instant,
credit

Langlopend gedeelte van
gewaarborgde ontvangen
langlopende bankleningen

Het langlopende gedeelte van gewaarborgde ontvangen gebruikelijke werkwijze: IAS
langlopende bankleningen. [Zie: gewaarborgde ontvangen 1 112 c
bankleningen]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentUnsecuredBankLoansRe
ceived

X instant,
credit

Langlopend gedeelte van nietgewaarborgde ontvangen
langlopende bankleningen

Het langlopende gedeelte van niet-gewaarborgde ontvan gebruikelijke werkwijze: IAS
gen langlopende bankleningen. [Zie: niet-gewaarborgde 1 112 c
ontvangen bankleningen]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfOther
NoncurrentBorrowings

X instant,
credit

Langlopend gedeelte van andere
langlopende leningen

Het langlopende gedeelte van andere langlopende lenin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen. [Zie: andere leningen]
1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPrepayments

X instant,
debit

Niet-actuele vooruitbetalingen

Het bedrag aan niet-actuele vooruitbetalingen. [Zie: voor voorbeeld: IAS 1 78 b
uitbetalingen]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAnd
NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Niet-actuele vooruitbetalingen en
niet-actuele toegerekende baten

Het bedrag aan niet-actuele vooruitbetalingen en niet-ac gebruikelijke werkwijze: IAS
tuele toegerekende baten. [Zie: vooruitbetalingen; toegere 1 112 c
kende baten]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAnd
NoncurrentAccruedIncome
Abstract

ifrs-full

NoncurrentProgrammingAs
sets

X instant,
debit

Vaste programmeringsactiva

Het bedrag aan vaste programmeringsactiva. [Zie: pro gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
grammeringsactiva]

ifrs-full

NoncurrentProvisions

X instant,
credit

Vaste voorzieningen

Het bedrag aan vaste voorzieningen. [Zie: voorzieningen] informatieverschaffing:
IAS 1 54 l
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[abstract]
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NoncurrentProvisionsAbstract

Vaste voorzieningen [abstract]

ifrs-full

NoncurrentProvisionsForEm
ployeeBenefits

X instant,
credit

Vaste voorzieningen voor
personeelsbeloningen

Het bedrag aan vaste voorzieningen voor personeelsbelo informatieverschaffing:
ningen. [Zie: voorzieningen voor personeelsbeloningen]
IAS 1 78 d

ifrs-full

NoncurrentReceivables

X instant,
debit

Handels- en andere langlopende
vorderingen

Het bedrag aan langlopende handelsvorderingen en andere informatieverschaffing: IAS
langlopende vorderingen. [Zie: langlopende handelsvorde 1 54 h,
ringen; andere langlopende vorderingen]
informatieverschaffing: IAS 1
78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesAb
stract

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDue
FromAssociates

X instant,
debit

Langlopende vorderingen op
geassocieerde deelnemingen

Het bedrag aan langlopende vorderingen op geassocieerde gebruikelijke werkwijze:
deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [mem IAS 1 78 b
ber]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDue
FromJointVentures

X instant,
debit

Langlopende vorderingen op joint
ventures

Het bedrag aan langlopende vorderingen op joint ventu gebruikelijke werkwijze:
res. [Zie: joint ventures [member]]
IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDue
FromRelatedParties

X instant,
debit

Langlopende vorderingen op
verbonden partijen

Het bedrag aan langlopende vorderingen op verbonden voorbeeld: IAS 1 78 b
partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
ContractsWithCustomers

X instant,
debit

Langlopende vorderingen uit
hoofde van contracten met
klanten

Het bedrag aan langlopende vorderingen uit hoofde van informatieverschaffing: IFRS
contracten met klanten. [Zie: vorderingen uit hoofde van 15 105
contracten met klanten]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
RentalOfProperties

X instant,
debit

Langlopende vorderingen uit
hoofde van de verhuur van
eigendommen

Het bedrag aan langlopende vorderingen uit hoofde van gebruikelijke werkwijze:
de verhuur van eigendommen. [Zie: vorderingen uit IAS 1 78 b
hoofde van de verhuur van eigendommen]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromS
aleOfProperties

X instant,
debit

Langlopende vorderingen uit
hoofde van de verkoop van
eigendommen

Het bedrag aan langlopende vorderingen uit hoofde van gebruikelijke werkwijze:
de verkoop van eigendommen. [Zie: vorderingen uit IAS 1 78 b
hoofde van de verkoop van eigendommen]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Langlopende vorderingen uit
hoofde van belastingen die geen
winstbelasting zijn

Het bedrag aan langlopende vorderingen uit hoofde van gebruikelijke werkwijze:
belastingen die geen winstbelasting zijn. [Zie: vorderingen IAS 1 78 b
uit hoofde van belastingen die geen winstbelastingen zijn]

ifrs-full

NoncurrentRecognisedAssets
DefinedBenefitPlan

X instant,
debit

Vast nettoactief uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten

Het bedrag van het vast nettoactief uit hoofde van toege gebruikelijke werkwijze: IAS
zegde pensioenrechten. [Zie: nettoactief uit hoofde van 1 55
toegezegde pensioenrechten]

ifrs-full

NoncurrentRecognisedLiabili
tiesDefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Langlopende nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten

Het bedrag van de langlopende nettoverplichting uit gebruikelijke werkwijze: IAS
hoofde van toegezegde pensioenrechten. [Zie: nettover 1 55
plichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten]

NL

ifrs-full
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Niet-actuele
terugbetalingsvoorziening

Het bedrag van de niet-actuele voorziening voor terugbe voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
talingen. [Zie: terugbetalingsvoorziening]
4 Terugbetalingsbeleid,
voorbeeld: IAS 37 87

ifrs-full

NoncurrentRestrictedCas
hAndCashEquivalents

X instant,
debit

Vaste aan restricties onderhevige
geldmiddelen en kasequivalenten

Het bedrag aan vaste aan restricties onderhevige geldmid gebruikelijke werkwijze: IAS
delen en kasequivalenten. [Zie: aan restricties onderhevige 1 55
geldmiddelen en kasequivalenten]

ifrs-full

NoncurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Niet-actuele ingehouden
betalingen

Het bedrag aan niet-actuele ingehouden betalingen. [Zie: gebruikelijke werkwijze:
ingehouden betalingen]
IAS 1 78

ifrs-full

NoncurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Langlopende handelsvorderingen

Het bedrag aan langlopende handelsvorderingen. [Zie: voorbeeld: IAS 1 78 b
handelsvorderingen]

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTax
Payables

X instant,
credit

Niet-actuele btw-schulden

Het bedrag aan niet-actuele btw-schulden. [Zie: btw-schul gebruikelijke werkwijze:
den]
IAS 1 78

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTax
Receivables

X instant,
debit

Niet-actuele btw-vorderingen

Het bedrag aan niet-actuele btw-vorderingen. [Zie: btw- gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78 b
vorderingen]

ifrs-full

NonderivativeFinancialLiabili
tiesUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Niet-afgeleide financiële
verplichtingen, niet-gedisconteerde
kasstromen

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstro informatieverschaffing: IFRS
men die verband houden met niet-afgeleide financiële ver 7 39 a
plichtingen.

ifrs-full

NonderivativeInvestmentCon X instant,
tractLiabilitiesMeasuredAtFair credit
ValueThroughProfitOrLossAp
plyingIAS39

Verplichtingen uit hoofde van
niet-afgeleide
beleggingscontracten, gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies overeenkomstig IAS 39

Het bedrag aan verplichtingen uit hoofde van niet-afge informatieverschaffing: IFRS
leide beleggingscontracten, gewaardeerd tegen reële 4 39C a — vervaldatum
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 1.1.2021
of verlies overeenkomstig IAS 39. [Zie: derivaten [mem
ber]]

ifrs-full

NongovernmentCustomers
Member

Niet-overheidsklanten [member]

Dit lid geeft niet-overheidsklanten aan. [Zie: overheid voorbeeld: IFRS 15 B89 c
[member]]

ifrs-full

NoninsuranceAssetsAcquired X instant,
ByExercisingRightsToRecover credit
ies

Activa zonder
verzekeringskenmerk verworven
door uitoefening van rechten op
compensaties

Het bedrag aan activa zonder verzekeringskenmerk ver voorbeeld: IFRS 4 IG22 h —
worven door uitoefening van rechten op compensaties.
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

member
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NonlifeInsuranceContracts
Member

member

Schadeverzekeringscontracten
[member]

Dit lid geeft schadeverzekeringscontracten aan. [Zie: types gebruikelijke werkwijze: IFRS
verzekeringscontracten [member]]
4 Informatieverschaffing —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

NonrecurringFairValueMeasu
rementMember

member

Eenmalige waardering tegen reële
waarde [member]

Dit lid geeft waarderingen tegen reële waarde aan die informatieverschaffing: IFRS
andere IFRS in bijzondere omstandigheden voorschrijven 13 93 a
of toestaan in het overzicht van de financiële positie. [Zie:
IFRS [member]]

ifrs-full

NonsubscriptionCirculation
Revenue

X duration,
credit

Distributieopbrengsten die geen
betrekking hebben op
abonnementen

Het bedrag aan distributieopbrengsten die niet afkomstig gebruikelijke werkwijze: IAS
zijn van abonnementen. [Zie: opbrengsten; distributie 1 112 c
opbrengsten]

esef_cor

NotesAccountingPoliciesAnd
MandatoryTags

ifrs-full

NotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Uitgegeven notes en schuldpapier

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven notes en gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
schuldpapier.

ifrs-full

NotInternallyGeneratedMem
ber

member

Niet intern gegenereerd [member]

Dit lid geeft posten aan die niet intern zijn gegenereerd informatieverschaffing: IAS
door de entiteit.
38 118

ifrs-full

NotionalAmount

X instant

Referentiebedrag

Het nominale bedrag van een financieel instrument, ge gebruikelijke werkwijze: IAS
bruikt voor de berekening van betalingen uitgevoerd op 1 112 c
dat instrument.

ifrs-full

NotLaterThanOneMonthMem member
ber

Niet later dan een maand
[member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van niet later dan een voorbeeld: IFRS 7 B11 a,
maand.
voorbeeld: IFRS 7 B35 a,
voorbeeld: IFRS 7 IG31A
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ifrs-full
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Niet later dan een jaar [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van niet later dan een informatieverschaffing: IAS
1 61 a,
jaar.
informatieverschaffing: IFRS
16 97,
informatieverschaffing: IFRS
16 94,
informatieverschaffing: IFRS
17 132 b — ingangsdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 B11, voorbeeld: IFRS
7 IG31A

ifrs-full

NotLaterThanThreeMonth
sMember

member

Niet later dan drie maanden
[member]

Dit lid geeft een tijdsinterval aan van niet later dan drie gebruikelijke werkwijze: IAS
maanden.
1 112 c, voorbeeld: IFRS
7 IG28 a — vervaIdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS
7 37 a — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

NotMeasuredAtFairValueIn
StatementOfFinancialPosition
ButForWhichFairValueIsDis
closedMember

member

Niet gewaardeerd tegen reële
waarde in het overzicht van de
financiële positie maar waarvoor
de reële waarde is vermeld
[member]

Dit lid geeft posten aan die niet zijn gewaardeerd tegen informatieverschaffing: IFRS
reële waarde in het overzicht van de financiële positie 13 97
maar waarvoor de reële waarde is vermeld. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

NumberAndAverageNumbe
rOfEmployeesAbstract

ifrs-full

NumberOfEmployees

X.XX instant

Aantal werknemers

Het aantal personeelsleden dat op een bepaalde datum in gebruikelijke werkwijze: IAS
dienst is van de entiteit.
1 112 c

ifrs-full

NumberOfInstrumentsGrante
dInSharebasedPaymentArran
gement

X.XX
duration

Aantal toegekende instrumenten
in het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

Het aantal toegekende instrumenten in het kader van een voorbeeld: IFRS 2 IG23,
op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
voorbeeld: IFRS 2 45 a

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOrInte
restsIssuedOrIssuable

X.XX instant

Aantal uitgegeven of uitgeefbare
instrumenten of belangen

Het aantal op de overnamedatum uitgegeven of uitgeef informatieverschaffing: IFRS
bare instrumenten of eigen-vermogensbelangen voor ei 3 B64 f iv
gen-vermogensbelangen van de overnemende partij als
vergoeding in een bedrijfscombinatie.

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOthe
rEquityInstrumentsGranted

X.XX
duration

Aantal andere toegekende
eigenvermogensinstrumenten in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

Het aantal andere toegekende eigenvermogensinstrumen informatieverschaffing: IFRS
ten (d.w.z. andere dan aandelenopties) in het kader van 2 47 b, gebruikelijke
een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
werkwijze: IFRS 2 45

ifrs-full

NumberOfLivingAnimals

X.XX instant

Aantal levende dieren

Het aantal levende dieren van de entiteit.

Aantal en gemiddeld aantal
werknemers [abstract]

gebruikelijke werkwijze: IAS
41 46 b i
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NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInShareba
sedPaymentArrangement

X.XX instant

Aantal andere uitoefenbare
eigenvermogensinstrumenten in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

Het aantal andere uitoefenbare eigenvermogensinstrumen gebruikelijke werkwijze: IFRS
ten (d.w.z. andere dan aandelenopties) in het kader van 2 45
een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVestedInS
harebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Aantal andere uitgeoefende of
onvoorwaardelijk geworden
eigenvermogensinstrumenten in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

Het aantal andere uitgeoefende of onvoorwaardelijk ge gebruikelijke werkwijze: IFRS
worden eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan 2 45
aandelenopties) in het kader van een op aandelen geba
seerde betalingsovereenkomst.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebased
PaymentArrangement

X.XX
duration

Aantal andere vervallen
eigenvermogensinstrumenten in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

Het aantal andere vervallen eigenvermogensinstrumenten gebruikelijke werkwijze: IFRS
(d.w.z. andere dan aandelenopties) in het kader van een 2 45
op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInSharebased
PaymentArrangement

X.XX
duration

Aantal andere opgegeven
eigenvermogensinstrumenten in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

Het aantal andere opgegeven eigenvermogensinstrumen gebruikelijke werkwijze: IFRS
ten (d.w.z. andere dan aandelenopties) in het kader van 2 45
een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInShareba
sedPaymentArrangement

X.XX instant

Aantal andere uitstaande
eigenvermogensinstrumenten in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

Het aantal andere uitstaande eigenvermogensinstrumenten gebruikelijke werkwijze: IFRS
(d.w.z. andere dan aandelenopties) in het kader van een 2 45
op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.

ifrs-full

NumberOfOtherParticipant
sOfRetirementBenefitPlan

X.XX
duration

Aantal andere deelnemers in een
toegezegdpensioenregeling

Het aantal andere deelnemers in een toegezegdpensioen informatieverschaffing: IAS
regeling.
26 36 b

ifrs-full

NumberOfOutstandingShare
Options

X.XX instant

Aantal uitstaande aandelenopties
in het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

Het aantal uitstaande aandelenopties in het kader van een informatieverschaffing: IFRS
2 45 d,
op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
informatieverschaffing: IFRS
2 45 b i,
informatieverschaffing: IFRS
2 45 b vi

ifrs-full

NumberOfParticipantsOfReti
rementBenefitPlanReceiving
Benefits

X.XX
duration

Aantal deelnemers in een
toegezegdpensioenregeling die
uitkeringen ontvangen

Het aantal deelnemers in een toegezegdpensioenregeling informatieverschaffing: IAS
die uitkeringen ontvangen.
26 36 b
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NumberOfShareOptionsExer
cisableInSharebasedPaymen
tArrangement

X.XX instant

Aantal uitoefenbare aandelenopties Het aantal uitoefenbare aandelenopties in het kader van informatieverschaffing: IFRS
in het kader van een op aandelen een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
2 45 b vii
gebaseerde betalingsovereenkomst

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExer
cisedInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX
duration

Aantal uitgeoefende
aandelenopties in het kader van
een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExpi
redInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX
duration

Aantal vervallen aandelenopties in Het aantal vervallen aandelenopties in het kader van een informatieverschaffing: IFRS
het kader van een op aandelen
2 45 b v
op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
gebaseerde betalingsovereenkomst

ifrs-full

NumberOfShareOptionsFor
X.XX
feitedInSharebasedPaymentAr duration
rangement

Aantal opgegeven aandelenopties
in het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

Het aantal opgegeven aandelenopties in het kader van een informatieverschaffing: IFRS
op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
2 45 b iii

ifrs-full

NumberOfShareOptionsGran
tedInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX
duration

Aantal toegekende aandelenopties
in het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

Het aantal toegekende aandelenopties in het kader van informatieverschaffing: IFRS
een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
2 45 b ii

ifrs-full

NumberOfSharesAuthorised

shares

Aantal toegestane aandelen

Het aantal toegestane aandelen.

informatieverschaffing:
IAS 1 79 a i

ifrs-full

NumberOfSharesIssued

shares

Aantal uitgegeven aandelen

Het aantal door de entiteit uitgegeven aandelen.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 106 d

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAb
stract

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAnd
FullyPaid

shares

Aantal uitgegeven en volgestorte
aandelen

Het aantal door de entiteit uitgegeven aandelen waarvoor informatieverschaffing:
de volledige betaling is ontvangen.
IAS 1 79 a ii

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedBut
NotFullyPaid

shares

Aantal uitgegeven en nietvolgestorte aandelen

Het aantal door de entiteit uitgegeven aandelen waarvoor informatieverschaffing:
de volledige betaling niet is ontvangen.
IAS 1 79 a ii
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Aantal uitstaande aandelen

Het aantal aandelen die zijn toegestaan en uitgegeven, informatieverschaffing:
verminderd met aangehouden ingekochte eigen aandelen. IAS 1 79 a iv
[Zie: ingekochte eigen aandelen]

ifrs-full

OccupancyExpense

X duration,
debit

Huisvestingslasten

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit door de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
ontvangen diensten inzake huisvesting.
1 85

ifrs-full

OfficeEquipment

X instant,
debit

Kantooruitrusting

Het bedrag aan materiële vaste activa die uitrusting ver voorbeeld: IAS 16 37 h
tegenwoordigen die wordt gebruikt om kantoorfuncties te
ondersteunen maar die niet specifiek wordt gebruikt in
het productieproces. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

OfficeEquipmentMember

member

Kantooruitrusting [member]

Dit lid geeft een klasse aan van materiële vaste activa die voorbeeld: IAS 16 37 h
uitrusting vertegenwoordigt die wordt gebruikt om kan
toorfuncties te ondersteunen maar die niet specifiek wordt
gebruikt in het productieproces. [Zie: materiële vaste ac
tiva]

ifrs-full

OilAndGasAssets

X instant,
debit

Olie- en gasactiva

Het bedrag aan activa met betrekking tot de exploratie, gebruikelijke werkwijze: IAS
evaluatie, ontwikkeling of productie van olie en gas.
16 37

ifrs-full

OilAndGasAssetsMember

member

Olie- en gasactiva [member]

Dit lid geeft olie- en gasactiva aan. [Zie: olie- en gasactiva] gebruikelijke werkwijze: IAS
16 37

ifrs-full

OnDemandMember

member

Op verzoek [member]

Dit lid geeft een tijdsinterval op verzoek aan.

ifrs-full

OnerousContractsContingent
LiabilityMember

member

Voorwaardelijke verplichting voor
verlieslatende contracten
[member]

Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting voor ver voorbeeld: IAS 37 88
lieslatende contracten aan. Een verlieslatend contract is
een contract waarbij de onvermijdelijke kosten die nodig
zijn om de verplichting uit hoofde van het contract na te
komen, hoger liggen dan de economische voordelen die
naar verwachting uit het contract worden ontvangen. [Zie:
voorwaardelijke verplichtingen [member]]

ifrs-full

OnerousContractsProvision

X instant,
credit

Voorziening voor verlieslatende
contracten

Het bedrag aan voorziening voor verlieslatende contrac voorbeeld: IAS 37 66
ten. Een verlieslatend contract is een contract waarbij de
onvermijdelijke kosten die nodig zijn om de verplichting
uit hoofde van het contract na te komen, hoger liggen
dan de economische voordelen die naar verwachting uit
het contract worden ontvangen. [Zie: andere voorzienin
gen]

ifrs-full

OnerousContractsProvisio
nAbstract

Voorziening voor verlieslatende
contracten [abstract]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
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OnerousContractsProvision
Member

member

Voorziening voor verlieslatende
contracten [member]

Dit lid geeft een voorziening voor verlieslatende contrac voorbeeld: IAS 37 66
ten aan. [Zie: voorziening voor verlieslatende contracten]

ifrs-full

OneYearBeforeReportingYear
Member

member

Een jaar voor boekjaar [member]

Dit lid geeft het jaar aan dat een jaar voor het einde het informatieverschaffing: IFRS
einde van het boekjaar is geëindigd.
17 130 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

OperatingExpense

X duration,
debit

Exploitatielasten

Het bedrag van alle exploitatielasten.

ifrs-full

OperatingExpenseExcluding
CostOfSales

X duration,
debit

Exploitatielasten, exclusief kostprijs Het bedrag van de exploitatielasten, exclusief de kostprijs gebruikelijke werkwijze: IAS
van de omzet
van de omzet. [Zie: kostprijs van de omzet]
1 85

ifrs-full

OperatingLeaseIncome

X duration,
credit

Baten uit hoofde van operationele Het bedrag aan baten uit hoofde van operationele leases. informatieverschaffing: IFRS
leases
Een operationele lease is een leaseovereenkomst die niet 16 90 b
nagenoeg alle aan de eigendom van een onderliggend
actief verbonden risico’s en voordelen overdraagt.

ifrs-full

OperatingSegmentsMember

member

Operationele segmenten [member] Dit lid geeft operationele segmenten aan. Een operationeel informatieverschaffing: IFRS
segment is een onderdeel van een entiteit: a) dat bedrijfs 8 28
activiteiten 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 enti
teit); 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 pres
taties van het segment te evalueren; en c) waarover afzon
derlijke financiële informatie beschikbaar is. [Zie: op
brengsten]

ifrs-full

OptionContractMember

member

Optiecontract [member]

Dit lid geeft een afgeleid financieel instrument aan dat de gebruikelijke werkwijze: IAS
houder het recht geeft maar niet verplicht om een onder 1 112 c
liggend actief te kopen of aan te kopen tegen een vooraf
vastgelegde prijs. [Zie: derivaten [member]]

ifrs-full

OptionPricingModelMember

member

Optiewaarderingsmodel [member]

Dit lid geeft een specifieke waarderingstechniek aan die in voorbeeld: IFRS 13 B11 b,
overeenstemming is met de batenbenadering en die de voorbeeld: IFRS 13 IE63
analyse behelst van toekomstige bedragen met optiewaar
deringsmodellen, zoals de Black-Scholes-Merton-formule
of een binomiaal model (d.w.z. een rastermodel), die con
tante-waardetechnieken integreren en zowel de tijds
waarde als de intrinsieke waarde van een optie weerspie
gelen. [Zie: batenbenadering [member]]
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gebruikelijke werkwijze: IAS
1 79 a,
informatieverschaffing: IAS
33 66

Gewone aandelen [member]

Dit lid geeft eigenvermogensinstrumenten aan die zijn
achtergesteld bij alle andere categorieën van eigenver
mogensinstrumenten. Dit vertegenwoordigt tevens de
standaardwaarde voor de as “Categorieën van gewone
aandelen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

OriginalAssetsBeforeTransfer

X instant,
debit

Oorspronkelijke activa vóór
overdracht

Het bedrag van de oorspronkelijke activa vóór de over informatieverschaffing: IFRS
dracht voor overgedragen activa die de entiteit blijft op 7 42D f
nemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende
betrokkenheid.

ifrs-full

OtherAdjustmentsForNoncas
hItems

X duration,
debit

Andere aanpassingen voor nietgeldelijke posten

Aanpassingen voor niet-geldelijke posten om een aanslui gebruikelijke werkwijze: IAS
ting te geven tussen de winst (het verlies) en de netto 7 20 b
kasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten, die de
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of
dezelfde toelichting. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

OtherAdjustmentsForWhich
CashEffectsAreInvestingOrFi
nancingCashFlow

X duration,
debit

Andere aanpassingen die
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten om een aanslui gebruikelijke werkwijze: IAS
investerings- of
ting te geven tussen de winst (het verlies) en de netto 7 20 c
financieringskasstromen tot gevolg kasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten die
hebben
investerings- of financieringskasstromen tot gevolg heb
ben, die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde
overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

OtherAdjustmentsToReconci
leProfitLoss

X duration,
debit

Andere aanpassingen om een
aansluiting te geven tussen winst
(verlies)

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen de informatieverschaffing:
winst (het verlies) en de nettokasstroom uit (gebruikt in) IAS 7 20
operationele activiteiten, die de entiteit niet afzonderlijk
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
[Zie: aanpassingen om een aansluiting te geven tussen
winst (verlies)]

ifrs-full

OtherAssets

X instant,
debit

Andere activa

Het bedrag aan activa die de entiteit niet afzonderlijk gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

OtherAssetsAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Andere activa, bedrag bijgedragen
aan de reële waarde van
fondsbeleggingen

Het bedrag dat andere types activa die niet afzonderlijk gebruikelijke werkwijze: IAS
zijn vermeld, bijdragen aan de reële waarde van fonds 19 142
beleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelin
gen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële
waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

OtherAssetsMember

member

Andere activa [member]

Dit lid geeft activa aan die de entiteit niet afzonderlijk voorbeeld: IFRS 16 53
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

18.12.2020

member

Publicatieblad van de Europese Unie

OrdinarySharesMember

NL

ifrs-full

L 429/572

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

OtherBorrowings

X instant,
credit

Andere leningen

Het bedrag aan leningen die de entiteit niet afzonderlijk gebruikelijke werkwijze: IAS
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. 1 112 c
[Zie: leningen]

ifrs-full

OtherCashAndCashEquiva
lents

X instant,
debit

Andere geldmiddelen en
kasequivalenten

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten die de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 7 45
dezelfde toelichting. [Zie: geldmiddelen en kasequivalen
ten]

ifrs-full

OtherCashPaymentsFromOpe X duration,
ratingActivities
credit

Andere contante betalingen uit
hoofde van operationele
activiteiten

Dit kasuitstroom voor operationele activiteiten die de en voorbeeld: IAS 7 14
titeit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of
dezelfde toelichting.

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcqui X duration,
reEquityOrDebtInstruments
credit
OfOtherEntitiesClassifiedAsIn
vestingActivities

Andere contante betalingen voor
de verwerving van
eigenvermogensinstrumenten of
schuldbewijzen van andere
entiteiten, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasuitstroom voor de verwerving van eigenvermogens voorbeeld: IAS 7 16 c
instrumenten of schuldbewijzen van andere entiteiten
(met uitsluiting van betalingen voor instrumenten die
worden beschouwd als kasequivalenten of instrumenten
die worden aangehouden voor handelsdoeleinden), geclas
sificeerd als investeringsactiviteiten.

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcqui
reInterestsInJointVentures
ClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Andere contante betalingen voor
de verwerving van belangen in
joint ventures, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasuitstroom voor de verwerving van belangen in joint voorbeeld: IAS 7 16 c
ventures (met uitsluiting van betalingen voor instrumen
ten die worden beschouwd als kasequivalenten of instru
menten die worden aangehouden voor handelsdoelein
den), geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: joint
ventures [member]]

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromOpe
ratingActivities

X duration,
debit

Andere contante ontvangsten uit
hoofde van operationele
activiteiten

De kasinstroom van operationele activiteiten die de enti voorbeeld: IAS 7 14
teit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of
dezelfde toelichting.

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSale
X duration,
sOfEquityOrDebtInstruments debit
OfOtherEntitiesClassifiedAsIn
vestingActivities

Andere contante ontvangsten uit
de verkoop van
eigenvermogensinstrumenten of
schuldbewijzen van andere
entiteiten, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasinstroom van de verkoop van eigenvermogens voorbeeld: IAS 7 16 d
instrumenten of schuldbewijzen van andere entiteiten
(met uitsluiting van ontvangsten voor instrumenten die
worden beschouwd als kasequivalenten en instrumenten
die worden aangehouden voor handelsdoeleinden), geclas
sificeerd als investeringsactiviteiten.
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ifrs-full
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OtherCashReceiptsFromSale
sOfInterestsInJointVentures
ClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Andere contante betalingen uit de De kasinstroom van de verkoop van belangen in joint voorbeeld: IAS 7 16 d
verkoop van belangen in joint
ventures (met uitsluiting van ontvangsten voor instrumen
ventures, geclassificeerd als
ten die worden beschouwd als kasequivalenten en instru
investeringsactiviteiten
menten die worden aangehouden voor handelsdoelein
den), geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: joint
ventures [member]]

ifrs-full

OtherComponentsOfDefer
redTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Andere componenten van
uitgestelde belastinglasten (-baten)

Het bedrag aan componenten van uitgestelde belasting gebruikelijke werkwijze: IAS
lasten en -baten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt 12 80
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: uit
gestelde belastinglasten (-baten)]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag aan baten en lasten (met inbegrip van her
classificatieaanpassingen) die niet in winst of verlies wor
den opgenomen zoals door de IFRS is vereist of toe
gestaan. [Zie: IFRS [member]]

IAS
IAS
IAS
IFRS

OtherComprehensiveIncome
Abstract

Overige onderdelen van het
totaalresultaat [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
AttributableToNoncontrol
lingInterests

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, toe te rekenen aan
belangen zonder zeggenschap

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul gebruikelijke werkwijze: IAS
taat toe te rekenen aan belangen zonder zeggenschap. 1 85
[Zie: belangen zonder zeggenschap; overige onderdelen
van het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
AttributableToOwnersOfPa
rent

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, toe te rekenen aan
eigenaars van de
moedermaatschappij

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul gebruikelijke werkwijze: IAS
taat toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaat 1 85
schappij.

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTax

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing:
taat, vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen van het IAS 1 91 b
totaalresultaat]
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ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxApplicationOfOver
layApproach

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IFRS
taat, vóór belastingen, met betrekking tot de toepassing 4 35D b — ingangsdatum bij
van de overlappingsbenadering. [Zie: overige onderdelen eerste toepassing van IFRS 9
van het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxApplicationOfOver
layApproachAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
voor verkoop beschikbare
financiële activa

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen, met betrekking tot voor verkoop
beschikbare financiële activa. [Zie: voor verkoop beschik
bare financiële activa; overige onderdelen van het totaal
resultaat, vóór belastingen]

informatieverschaffing: IAS
1 91 b — vervaldatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS
1 7 — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
kasstroomafdekkingen

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen, met betrekking tot kasstroomafdek
kingen. [Zie: kasstroomafdekking [member]; overige on
derdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen]

informatieverschaffing: IAS
1 91 b,
informatieverschaffing:
IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxChangeInFairValue
OfFinancialLiabilityAttributa
bleToChangeInCreditRiskO
fLiability

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
verandering in de reële waarde van
een financiële verplichting toe te
rekenen aan een verandering in
het aan de verplichting verbonden
kredietrisico

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
taat, vóór belastingen, met betrekking tot een verandering 1 7, informatieverschaffing:
van de reële waarde van een financiële verplichting toe te IAS 1 91 b
rekenen aan een verandering in het aan de verplichting
verbonden kredietrisico. [Zie: overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen; kredietrisico [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxChangeInValueOf
ForeignCurrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
waardeverandering van
valutabasisspreads

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
taat, vóór belastingen, met betrekking tot de waardever 1 7, informatieverschaffing:
andering van valutabasisspreads. [Zie: overige onderdelen IAS 1 91 b
van het totaalresultaat, vóór belastingen]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
Contracts

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
waardeverandering van
termijnelementen van
termijncontracten.

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
taat, vóór belastingen, met betrekking tot de waardever 1 7, informatieverschaffing:
andering van termijnelementen van termijncontracten. IAS 1 91 b
[Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór be
lastingen]
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Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
taat, vóór belastingen, met betrekking tot de waardever 1 7, informatieverschaffing:
andering van tijdswaarde van opties. [Zie: overige onder IAS 1 91 b
delen van het totaalresultaat, vóór belastingen]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome X duration,
BeforeTaxExchangeDifference credit
sOnTranslation

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
wisselkoersverschillen uit
omrekening

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen, met betrekking tot wisselkoersver
schillen uit de omrekening van jaarrekeningen van buiten
landse bedrijfsactiviteiten. [Zie: overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen]

informatieverschaffing: IAS
1 91 b,
informatieverschaffing:
IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFromProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, voor belasting,
financieringsbaten en -lasten uit
hoofde van aangehouden
herverzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen, met betrekking tot financierings
baten en -lasten uit hoofde van aangehouden herverzeke
ringscontracten. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten (-las
ten); aangehouden herverzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 7 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS
1 91 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 90 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 82 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxFinancialAssetsMea
suredAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen, met betrekking tot financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat; overige onder
delen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS
1 7, informatieverschaffing:
IAS 1 91 b,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a viii

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesFromIn
vestmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
winsten (verliezen) uit hoofde van
beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen, met betrekking tot winsten (ver
liezen) uit hoofde van veranderingen in de reële waarde
van beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die de
entiteit heeft aangewezen 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, informatieverschaffing:
IAS 1 91 b,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a vii
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Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
winsten (verliezen) uit hoofde van
afdekkingsinstrumenten die
beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten
afdekken

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
taat, vóór belastingen, met betrekking tot winsten (ver 1 7, informatieverschaffing:
liezen) uit hoofde van afdekkingsinstrumenten die beleg IAS 1 91 b
gingen in eigenvermogensinstrumenten afdekken die de
entiteit heeft aangewezen als gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesOnRe
measurementsOfDefinedBene
fitPlans

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
winsten (verliezen) uit hoofde van
herwaarderingen van
toegezegdpensioenregelingen

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen, met betrekking tot winsten (ver
liezen) uit hoofde van herwaarderingen van toegezegdpen
sioenregelingen die bestaan uit actuariële winsten en ver
liezen; het rendement op fondsbeleggingen, exclusief be
dragen die in de nettorente op de nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) zijn opge
nomen; en enigerlei wijziging in de gevolgen van het
actiefplafond, exclusief bedragen die in de nettorente op
de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten (actief) zijn opgenomen. [Zie: overige onderdelen
van het totaalresultaat, vóór belastingen; toegezegdpensi
oenregelingen [member]; fondsbeleggingen [member];
nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten (actief)]

informatieverschaffing: IAS
1 91 b,
informatieverschaffing:
IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesOnRe
valuation

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
winsten (verliezen) bij
herwaardering

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen, met betrekking tot winsten (ver
liezen) in verband met veranderingen in de herwaarde
ringsreserve. [Zie: overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen; herwaarderingsreserves]

informatieverschaffing: IAS
1 91 b,
informatieverschaffing:
IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
afdekkingen van nettoinvesteringen in buitenlandse
bedrijfsactiviteiten

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen, met betrekking tot afdekkingen van
netto-investeringen in buitenlandse bedrijfsactiviteiten.
[Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór be
lastingen]

informatieverschaffing: IAS
39 102 a,
informatieverschaffing: IAS
1 91 b,
informatieverschaffing: IFRS
9 6.5.13 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, voor belasting,
verzekeringsfinancieringsbaten en
-lasten uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies,

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen, met betrekking tot verzekerings
financieringsbaten en -lasten uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten dat later zal worden geherclassifi
ceerd naar winst of verlies. [Zie: verzekeringsfinancierings
baten (-lasten); uitgegeven verzekeringscontracten [mem
ber]]

informatieverschaffing: IAS
1 7 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS
1 91 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 90 — ingangsdatum
1.1.2021
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informatieverschaffing: IAS
1 7 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS
1 91 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 90 — ingangsdatum
1.1.2021

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, voor belasting,
verzekeringsfinancieringsbaten en
-lasten uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, vóór belastingen, met betrekking tot verzekerings
financieringsbaten en -lasten uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten dat niet zal worden geherclassifi
ceerd naar winst of verlies. [Zie: verzekeringsfinancierings
baten (-lasten); uitgegeven verzekeringscontracten [mem
ber]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
Loss

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IFRS
taat, vóór belastingen, met betrekking tot de nettomutatie 14 22 b
van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering
die verband houdt met posten die zullen worden geher
classificeerd naar winst of verlies. [Zie: uitgestelde reke
ningen in verband met prijsregulering [member]; overige
onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
LossAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillNotBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met posten die niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IFRS
taat, vóór belastingen, met betrekking tot de nettomutatie 14 22 a
van uitgestelde 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]; ove
rige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxApplicationOfOver
layApproach

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
toepassing van de
overlappingsbenadering

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IFRS
taat, na belastingen, met betrekking tot de toepassing van 4 35D b — ingangsdatum bij
de overlappingsbenadering. [Zie: overige onderdelen van eerste toepassing van IFRS 9
het totaalresultaat]

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, vóór belastingen,
nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies [abstract]
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OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxApplicationOfOver
layApproachAbstract

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
toepassing van de
overlappingsbenadering [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
voor verkoop beschikbare
financiële activa

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, na belastingen, met betrekking tot voor verkoop
beschikbare financiële activa. [Zie: voor verkoop beschik
bare financiële activa; overige onderdelen van het totaal
resultaat]

informatieverschaffing: IAS
1 91 a — vervaldatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS
1 7 — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
kasstroomafdekkingen

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, na belastingen, met betrekking tot kasstroomafdek
kingen. [Zie: kasstroomafdekking [member]; overige on
derdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS
1 91 a,
informatieverschaffing: IAS
1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInFairValue
OfFinancialLiabilityAttributa
bleToChangeInCreditRiskO
fLiability

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
verandering in de reële waarde van
een financiële verplichting toe te
rekenen aan een verandering in
het aan de verplichting verbonden
kredietrisico

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
taat, na belastingen, met betrekking tot veranderingen in 1 7, informatieverschaffing:
de reële waarde van financiële verplichtingen toe te reke IAS 1 91 a
nen aan veranderingen in het aan die verplichtingen ver
bonden kredietrisico. [Zie: overige onderdelen van het
totaalresultaat; kredietrisico [member]; financiële verplich
tingen]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome X duration,
NetOfTaxChangeInValueOfFo credit
reignCurrencyBasisSpreads

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
waardeverandering van
valutabasisspreads.

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
taat, na belastingen, met betrekking tot de waardeverande 1 7, informatieverschaffing:
ring van valutabasisspreads. [Zie: overige onderdelen van IAS 1 91 a
het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome X duration,
NetOfTaxChangeInValueOfFo credit
reignCurrencyBasisSpreadsT
hatHedgeTimeperiodRelated
HedgedItems

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
waardeverandering van
valutabasisspreads die
periodegerelateerde afgedekte
posten afdekken

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IFRS
taat, na belastingen, met betrekking tot de waardeverande 7 24E c
ring van valutabasisspreads die periodegerelateerde afge
dekte posten afdekken. [Zie: overige onderdelen van het
totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome X duration,
NetOfTaxChangeInValueOfFo credit
reignCurrencyBasisSpreadsT
hatHedgeTransactionRelated
HedgedItems

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
waardeverandering van
valutabasisspreads die
transactiegerelateerde afgedekte
posten afdekken

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IFRS
taat, na belastingen, met betrekking tot de waardeverande 7 24E c
ring van valutabasisspreads die transactiegerelateerde afge
dekte posten afdekken. [Zie: overige onderdelen van het
totaalresultaat]
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Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
waardeverandering van
termijnelementen van
termijncontracten

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
taat, na belastingen, met betrekking tot de waardeverande 1 7, informatieverschaffing:
ring van termijnelementen van termijncontracten. [Zie: IAS 1 91 a
overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
ContractsThatHedgeTimeperi
odRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
waardeverandering van
termijnelementen van
termijncontracten die
periodegerelateerde afgedekte
posten afdekken

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IFRS
taat, na belastingen, met betrekking tot de waardeverande 7 24E c
ring van termijnelementen van termijncontracten die pe
riodegerelateerde afgedekte posten afdekken. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
ContractsThatHedgeTransacti
onRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
waardeverandering van
termijnelementen van
termijncontracten die
transactiegerelateerde afgedekte
posten afdekken

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IFRS
taat, na belastingen, met betrekking tot de waardeverande 7 24E c
ring van termijnelementen van termijncontracten die
transactiegerelateerde afgedekte posten afdekken. [Zie:
overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfTi
meValueOfOptions

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
waardeverandering van de
tijdswaarde van opties

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
taat, na belastingen, met betrekking tot de waardeverande 1 7, informatieverschaffing:
ring van de tijdswaarde van opties. [Zie: overige onder IAS 1 91 a
delen van het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfTi
meValueOfOptionsThatHed
geTimeperiodRelatedHedgedI
tems

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
waardeverandering van de
tijdswaarde van opties die
periodegerelateerde afgedekte
posten afdekken

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IFRS
taat, na belastingen, met betrekking tot de waardeverande 7 24E b
ring van de tijdswaarde van opties die periodegerelateerde
afgedekte posten afdekken. [Zie: overige onderdelen van
het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfTi
meValueOfOptionsThatHed
geTransactionRelatedHedgedI
tems

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
waardeverandering van de
tijdswaarde van opties die
transactiegerelateerde afgedekte
posten afdekken

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IFRS
taat, na belastingen, met betrekking tot de waardeverande 7 24E b
ring van de tijdswaarde van opties die transactiegerela
teerde afgedekte posten afdekken. [Zie: overige onderdelen
van het totaalresultaat]
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OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxExchangeDifference
sOnTranslation

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
wisselkoersverschillen uit
omrekening

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, na belastingen, met betrekking tot wisselkoersver
schillen wanneer jaarrekeningen van buitenlandse bedrijfs
activiteiten worden omgerekend. [Zie: overige onderdelen
van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS
1 91 a,
informatieverschaffing: IAS
1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFromProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belasting,
financieringsbaten en -lasten uit
hoofde van aangehouden
herverzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, na belastingen, met betrekking tot financieringsbaten
en -lasten uit hoofde van aangehouden herverzekerings
contracten. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten);
aangehouden herverzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 7 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS
1 91 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 90 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 82 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxFinancialAssetsMea
suredAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
taat, na belastingen, met betrekking tot financiële activa 1 7, informatieverschaffing:
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar IAS 1 91 a
deveranderingen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat; overige onder
delen van het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxGainsLossesFromIn
vestmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
totaalresultaat, na belastingen,
taat, na belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) 1 7, informatieverschaffing:
winsten (verliezen) uit hoofde van uit hoofde van veranderingen in de reële waarde van IAS 1 91 a
beleggingen in
beleggingen in eigenvermogensinstrumenten die de enti
eigenvermogensinstrumenten
teit 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]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxGainsLossesOnHed
gingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS
totaalresultaat, na belastingen,
taat, na belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) 1 7, informatieverschaffing:
winsten (verliezen) uit hoofde van uit hoofde van afdekkingsinstrumenten die beleggingen in IAS 1 91 a
afdekkingsinstrumenten die
eigenvermogensinstrumenten afdekken die de entiteit
beleggingen in
heeft aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde
eigenvermogensinstrumenten
met verwerking van waardeveranderingen in de overige
afdekken
onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige onder
delen van het totaalresultaat]

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie
L 429/581

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X duration,
credit

Label

Documentatielabel

Referenties

Overige onderdelen van het
Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS 1
totaalresultaat, na belastingen,
taat, na belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) 91 a, informatieverschaffing:
winsten (verliezen) uit hoofde van uit hoofde van herwaarderingen van toegezegdpensioen IAS 1 7
herwaarderingen van
regelingen die bestaan uit actuariële winsten en verliezen;
toegezegdpensioenregelingen
het rendement op fondsbeleggingen, exclusief bedragen
die in de nettorente op de nettoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten (actief) zijn opgenomen;
en enigerlei wijziging in de gevolgen van het actiefpla
fond, exclusief bedragen die in de nettorente op de netto
verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
(actief) zijn opgenomen. [Zie: overige onderdelen van
het totaalresultaat; toegezegdpensioenregelingen [mem
ber]; fondsbeleggingen [member]; nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

OtherComprehensiveIncome X duration,
NetOfTaxGainsLossesOnReva credit
luation

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
winsten (verliezen) bij
herwaardering

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul informatieverschaffing: IAS 1
taat, na belastingen, met betrekking tot winsten (verliezen) 91 a, informatieverschaffing:
in verband met veranderingen van de herwaarderings IAS 1 7
reserves. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat;
herwaarderingsreserves]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
afdekkingen van nettoinvesteringen in buitenlandse
bedrijfsactiviteiten

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, na belastingen, met betrekking tot afdekkingen van
netto-investeringen in buitenlandse bedrijfsactiviteiten.
[Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS
39 102 a,
informatieverschaffing: IAS 1
91 a, informatieverschaffing:
IFRS 9 6.5.13 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belasting,
verzekeringsfinancieringsbaten en
-lasten uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, na belastingen, met betrekking tot verzekeringsfinan
cieringsbaten en -lasten uit hoofde van uitgegeven ver
zekeringscontracten dat later zal worden geherclassificeerd
naar winst of verlies. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten); uitgegeven verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS 1
7 — ingangsdatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS 1
91 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 90 — ingangsdatum
1.1.2021
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Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belasting,
verzekeringsfinancieringsbaten en
-lasten uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, na belastingen, met betrekking tot verzekeringsfinan
cieringsbaten en -lasten uit hoofde van uitgegeven ver
zekeringscontracten dat later niet zal worden geherclassi
ficeerd naar winst of verlies. [Zie: verzekeringsfinancie
ringsbaten (-lasten); uitgegeven verzekeringscontracten
[member]]

informatieverschaffing: IAS 1
7 — ingangsdatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IAS 1
91 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 90 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
Loss

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, na belastingen, met betrekking tot de nettomutatie
van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering
die verband houdt met posten die zullen worden geher
classificeerd naar winst of verlies. [Zie: uitgestelde reke
ningen in verband met prijsregulering [member]; overige
onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS
14 22 b,
informatieverschaffing: IFRS
14 35

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
LossAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillNotBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met posten die niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul
taat, na belastingen, met betrekking tot de nettomutatie
van uitgestelde 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]; ove
rige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS
14 22 a,
informatieverschaffing: IFRS
14 35

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
ThatWillBeReclassifiedToPro
fitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat die worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies, vóór belastingen

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul gebruikelijke werkwijze: IAS
taat die worden geherclassificeerd naar winst of verlies, 1 IG6, gebruikelijke
vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaal werkwijze: IAS 1 82A
resultaat]

Overige onderdelen van het
totaalresultaat, na belastingen,
nettomutatie van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering die verband houdt
met posten die zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies [abstract]
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Overige onderdelen van het
totaalresultaat die worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies, na belastingen

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul voorbeeld: IAS 1 IG6,
taat die worden geherclassificeerd naar winst of verlies, na voorbeeld: IAS 1 82A
belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresul
taat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
ThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat die niet worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies, vóór belastingen

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul gebruikelijke werkwijze: IAS
taat die niet worden geherclassificeerd naar winst of ver 1 IG6, gebruikelijke
lies, vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen van het werkwijze: IAS 1 82A
totaalresultaat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
ThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Overige onderdelen van het
totaalresultaat die niet worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies, na belastingen

Het bedrag van de overige onderdelen van het totaalresul voorbeeld: IAS 1 IG6,
taat die niet worden geherclassificeerd naar winst of ver voorbeeld: IAS 1 82A
lies, na belastingen. [Zie: overige onderdelen van het to
taalresultaat]

ifrs-full

OtherContingentLiabilities
Member

member

Andere voorwaardelijke
verplichtingen [member]

Dit lid geeft voorwaardelijke verplichtingen aan die de voorbeeld: IAS 37 88
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht
of dezelfde toelichting. [Zie: voorwaardelijke verplichtin
gen [member]]

ifrs-full

OtherCurrentAssets

X instant,
debit

Andere vlottende activa

Het bedrag aan vlottende activa die de entiteit niet afzon gebruikelijke werkwijze: IAS
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich 1 55
ting. [Zie: vlottende activa]

ifrs-full

OtherCurrentBorrowingsAnd
CurrentPortionOfOtherNon
currentBorrowings

X instant,
credit

Andere kortlopende leningen en
het kortlopende gedeelte van
andere langlopende leningen

Het bedrag aan andere kortlopende leningen en het kort gebruikelijke werkwijze: IAS
lopende gedeelte van andere langlopende leningen. [Zie: 1 112 c
andere leningen]

ifrs-full

OtherCurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Andere vlottende financiële activa

Het bedrag aan vlottende financiële activa die de entiteit informatieverschaffing:
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of de IAS 1 54 d
zelfde toelichting. [Zie: andere financiële activa; vlottende
financiële activa]

ifrs-full

OtherCurrentFinancialLiabili
ties

X instant,
credit

Andere kortlopende financiële
verplichtingen

Het bedrag aan kortlopende financiële verplichtingen die informatieverschaffing: IAS 1
de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over 54 m, informatieverschaffing:
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: andere financiële ver IFRS 12 B13 b
plichtingen; kortlopende financiële verplichtingen]
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Andere kortlopende verplichtingen Het bedrag aan kortlopende verplichtingen die de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of de 1 55
zelfde toelichting. [Zie: kortlopende verplichtingen]

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialAs
sets

X instant,
debit

Andere vlottende niet-financiële
activa

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialLia
bilities

X instant,
credit

Andere kortlopende niet-financiële Het bedrag aan kortlopende niet-financiële verplichtingen gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen
die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over 1 55
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: andere financiële ver
plichtingen]

ifrs-full

OtherCurrentPayables

X instant,
credit

Andere kortlopende schulden

Het bedrag aan kortlopende schulden die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 1 55
toelichting.

ifrs-full

OtherCurrentReceivables

X instant,
debit

Andere kortlopende vorderingen

Het bedrag aan andere kortlopende vorderingen. [Zie: an voorbeeld: IAS 1 78 b
dere vorderingen]

ifrs-full

OtherDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Andere aangehouden
schuldbewijzen

Het bedrag aan door de entiteit aangehouden schuldbe gebruikelijke werkwijze: IAS
wijzen die zij niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over 1 112 c
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: aangehouden schuldbe
wijzen]

ifrs-full

OtherDecreasesAggregateDif X duration
ferenceBetweenFairValueAtIni
tialRecognitionAndAmount
DeterminedUsingValuation
TechniqueYetToBeRecognised

Andere dalingen, samengevoegd
verschil dat nog in winst of verlies
moet worden opgenomen tussen
de reële waarde bij eerste opname
en de transactieprijs

De 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 finan
ciële instrumenten die de entiteit niet afzonderlijk op
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie:
samengevoegd verschil dat nog in winst of verlies moet
worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste op
name en transactieprijs; financiële instrumenten, klasse
[member]]

ifrs-full

OtherDifferencesToCashAnd
CashEquivalentsInStatemen
tOfCashFlows

Andere verschillen tussen
geldmiddelen en kasequivalenten
in het kasstroomoverzicht

Het bedrag aan verschillen tussen geldmiddelen en kase gebruikelijke werkwijze: IAS
quivalenten in het kasstroomoverzicht en het overzicht 7 45
van de financiële positie dat de entiteit niet afzonderlijk
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
[Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

X instant,
credit

Het bedrag aan vlottende niet-financiële activa die de en gebruikelijke werkwijze: IAS
titeit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 1 55
dezelfde toelichting. [Zie: financiële activa]
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OtherDisposalsOfAssetsMem
ber

member

Andere vervreemdingen van activa Dit lid geeft vervreemdingen van activa aan die de entiteit voorbeeld: IAS 10 22 c
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of de
[member]
zelfde toelichting.

ifrs-full

OtherEmployeeExpense

X duration,
debit

Andere personeelslasten

Het bedrag aan personeelslasten die de entiteit niet afzon gebruikelijke werkwijze: IAS
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich 19 5
ting.

ifrs-full

OtherEnvironmentRelated
ContingentLiabilityMember

member

Andere milieugerelateerde
voorwaardelijke verplichting
[member]

Dit lid geeft een milieugerelateerde voorwaardelijke ver gebruikelijke werkwijze: IAS
plichting aan die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in 37 88
hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: voorwaar
delijke verplichtingen [member]]

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedPro member
visionMember

Andere milieugerelateerde
voorziening [member]

Dit lid geeft een milieugerelateerde voorziening aan die de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 37 84
dezelfde toelichting. [Zie: andere voorzieningen [mem
ber]]

ifrs-full

OtherEquityInterest

X instant,
credit

Ander aandelenbelang

Het bedrag van het aandelenbelang van een entiteit zon voorbeeld: IAS 1 78 e
der aandelenkapitaal dat de entiteit niet afzonderlijk op
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

OtherEquityInterestMember

member

Ander aandelenbelang [member]

Dit lid geeft aandelenbelang aan van een entiteit zonder informatieverschaffing: IAS
aandelenkapitaal dat de entiteit niet afzonderlijk opneemt 1 106
in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

OtherEquitySecuritiesMember

member

Andere aandelen en vergelijkbare
effecten [member]

Dit lid geeft eigenvermogensinstrumenten aan die de en voorbeeld: IFRS 13 IE60,
titeit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of voorbeeld: IFRS 13 94
dezelfde toelichting.

ifrs-full

OtherExpenseByFunction

X duration,
debit

Andere lasten, per functie

Het bedrag aan lasten die de entiteit niet afzonderlijk
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting
wanneer de entiteit gebruikmaakt van de functionele kos
tenindeling voor de uitsplitsing van lasten.
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Andere lasten, per type

Het bedrag aan lasten die de entiteit niet afzonderlijk voorbeeld: IAS 1 102,
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting informatieverschaffing: IAS 1
wanneer de entiteit gebruik maakt van de categoriale kos 99
tenindeling voor de uitsplitsing van lasten. [Zie: kosten,
per type]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionEx
pense

X duration,
debit

Andere vergoedings- en
provisielasten

Het bedrag aan vergoedings- en provisielasten die de en gebruikelijke werkwijze: IAS
titeit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 1 112 c
dezelfde toelichting. [Zie: vergoedings- en provisielasten]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionIn
come

X duration,
credit

Andere vergoedings- en
provisiebaten

Het bedrag aan vergoedings- en provisiebaten die de en gebruikelijke werkwijze: IAS
titeit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 1 112 c
dezelfde toelichting. [Zie: vergoedings- en provisiebaten]

ifrs-full

OtherFinanceCost

X duration,
debit

Andere financieringskosten

Het bedrag aan financieringskosten die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 1 112 c
toelichting. [Zie: Financieringskosten]

ifrs-full

OtherFinanceIncome

X duration,
credit

Andere financieringsbaten

Het bedrag aan financieringsbaten die de entiteit niet af gebruikelijke werkwijze: IAS
zonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toe 1 112 c
lichting. [Zie: financieringsbaten]

ifrs-full

OtherFinanceIncomeCost

X duration,
credit

Andere financieringsbaten
(-kosten)

Het bedrag aan financieringsbaten of -kosten die de enti gebruikelijke werkwijze: IAS
teit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 1 85
dezelfde toelichting. [Zie: Financieringsbaten (-kosten)]

ifrs-full

OtherFinancialAssets

X instant,
debit

Andere financiële activa

Het bedrag aan financiële activa die de entiteit niet afzon informatieverschaffing:
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich IAS 1 54 d
ting. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

OtherFinancialLiabilities

X instant,
credit

Andere financiële verplichtingen

Het bedrag aan financiële verplichtingen die de entiteit informatieverschaffing: IAS 1
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of de 54 m
zelfde toelichting. [Zie: financiële verplichtingen]
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OtherGainsLosses

X duration,
credit

Andere winsten (verliezen)

De winsten (verliezen) die de entiteit niet afzonderlijk gebruikelijke werkwijze: IAS
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.
1 102, gebruikelijke
werkwijze: IAS 1 103

ifrs-full

OtherImpairedAssetsMember

member

Andere aan een bijzondere
waardevermindering onderhevige
activa [member]

Dit lid geeft aan een bijzondere waardevermindering on voorbeeld: IAS 36 127
derhevige activa aan die de entiteit niet afzonderlijk op
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

OtherIncome

X duration,
credit

Andere baten

Het bedrag aan exploitatiebaten die de entiteit niet afzon voorbeeld: IAS 1 103,
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich voorbeeld: IAS 1 102,
ting.
informatieverschaffing: IAS
26 35 b iv

ifrs-full

OtherIncomeExpenseFromS
ubsidiariesJointlyControlle
dEntitiesAndAssociates

X duration,
credit

Andere baten (lasten) uit hoofde
van dochterondernemingen,
entiteiten waarover gezamenlijk de
zeggenschap wordt uitgeoefend en
geassocieerde deelnemingen

Het bedrag aan baten of lasten uit hoofde van dochter gebruikelijke werkwijze: IAS
ondernemingen, entiteiten waarover gezamenlijk de zeg 1 85
genschap wordt uitgeoefend en geassocieerde deelnemin
gen die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde
overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: geassocieerde deel
nemingen [member]; dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

OtherIncreasesAggregateDiffe X duration
renceBetweenFairValueAtIniti
alRecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

Andere stijgingen, samengevoegd
verschil dat nog in winst of verlies
moet worden opgenomen tussen
de reële waarde bij eerste opname
en de transactieprijs

De stijging 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 finan
ciële instrumenten die de entiteit niet afzonderlijk op
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie:
samengevoegd verschil dat nog in winst of verlies moet
worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste op
name en transactieprijs; financiële instrumenten, klasse
[member]]

ifrs-full

OtherIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTax

Andere componenten die
afzonderlijk niet van materieel
belang zijn van de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen

Het bedrag van de componenten die afzonderlijk niet van gebruikelijke werkwijze: IAS
materieel belang zijn van de overige onderdelen van het 1 85
totaalresultaat, vóór belastingen, die de entiteit niet afzon
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich
ting. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór
belastingen]
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Andere componenten die
afzonderlijk niet van materieel
belang zijn van de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
na belastingen

Het bedrag van de componenten die afzonderlijk niet van gebruikelijke werkwijze: IAS
materieel belang zijn van de overige onderdelen van het 1 85
totaalresultaat, na belastingen, die de entiteit niet afzon
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich
ting. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsFinancingAc
tivities

X duration,
credit

Andere instromen (uitstromen)
van geldmiddelen, geclassificeerd
als financieringsactiviteiten

Instromen (uitstromen) van geldmiddelen, geclassificeerd informatieverschaffing:
als financieringsactiviteiten, die de entiteit niet afzonderlijk IAS 7 21
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
credit

Andere instromen (uitstromen)
van geldmiddelen, geclassificeerd
als investeringsactiviteiten

Instromen (uitstromen) van geldmiddelen, geclassificeerd informatieverschaffing:
als investeringsactiviteiten, die de entiteit niet afzonderlijk IAS 7 21
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsOperatingAc
tivities

X duration,
debit

Andere instromen (uitstromen)
van geldmiddelen, geclassificeerd
als operationele activiteiten

Instromen (uitstromen) van geldmiddelen, geclassificeerd informatieverschaffing:
als operationele activiteiten, die de entiteit niet afzonder IAS 7 14
lijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

OtherIntangibleAssets

X instant,
debit

Andere immateriële activa

Het bedrag aan immateriële activa die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 38 119
toelichting. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

OtherIntangibleAssetsMember

member

Andere immateriële activa
[member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die de gebruikelijke werkwijze: IAS
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 38 119
dezelfde toelichting. [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill]

ifrs-full

OtherInventories

X instant,
debit

Andere actuele voorraden

Het bedrag van de voorraden die de entiteit niet afzon gebruikelijke werkwijze: IAS
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich 2 37
ting. [Zie: voorraden]
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Andere verplichtingen

Het bedrag aan verplichtingen die de entiteit niet afzon gebruikelijke werkwijze: IAS
derlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelich 1 55
ting.

ifrs-full

OtherLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X instant,
credit

Andere verplichtingen uit hoofde
van uitgegeven
verzekeringscontracten en
herverzekeringscontracten

Het bedrag aan verplichtingen uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die
de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: verplichtingen uit
hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herver
zekeringscontracten]

ifrs-full

OtherLongtermBenefits

X duration,
debit

Andere langetermijnpersone
elsbeloningen

Het bedrag aan langetermijnpersoneelsbeloningen die gebruikelijke werkwijze: IAS
geen vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoe 19 158
dingen zijn. Deze vergoedingen kunnen het volgende om
vatten: betaald langetermijnverlof, jubileumuitkeringen of
andere voordelen die samenhangen met langdurig dienst
verband, uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschikt
heid, langdurige winstdeling en bonussen en langdurige
uitgestelde vergoedingen. [Zie: lasten uit hoofde van per
soneelsbeloningen]

ifrs-full

OtherLongtermProvisions

X instant,
credit

Andere vaste voorzieningen

Het bedrag aan vaste voorzieningen die geen voorzienin informatieverschaffing:
gen voor personeelsbeloningen zijn. [Zie: vaste voorzie IAS 1 78 d
ningen]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAs
sumptions

X.XX instant

Andere relevante actuariële
veronderstellingen

Alle andere relevante veronderstellingen die worden ge gebruikelijke werkwijze: IAS
hanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om 19 144
de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: actua
riële veronderstellingen [member]; brutoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd te
gen contante waarde]]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAs
sumptionsMember

member

Andere relevante actuariële
veronderstellingen [member]

Dit lid geeft relevante actuariële veronderstellingen aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over 19 145
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: actuariële veronderstel
lingen [member]]

ifrs-full

OtherMaterialNoncashItems

X duration,
debit

Andere materiële niet-geldelijke
posten

Het bedrag aan materiële niet-geldelijke posten die geen informatieverschaffing: IFRS
afschrijvingen zijn.
8 23 i,
informatieverschaffing: IFRS
8 28 e

voorbeeld: IFRS 4 IG22 —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021
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OtherNoncurrentAssets

X instant,
debit

Andere vaste activa

Het bedrag aan vaste activa die de entiteit niet afzonderlijk gebruikelijke werkwijze: IAS
opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. 1 55
[Zie: vaste activa]

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialAs
sets

X instant,
debit

Andere vaste financiële activa

Het bedrag aan vaste financiële activa die de entiteit niet informatieverschaffing:
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde IAS 1 54 d
toelichting. [Zie: andere financiële activa]

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialLia
bilities

X instant,
credit

Andere langlopende financiële
verplichtingen

Het bedrag aan langlopende financiële verplichtingen die
de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: andere financiële ver
plichtingen]

ifrs-full

OtherNoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Andere langlopende verplichtingen Het bedrag aan langlopende verplichtingen die de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of de 1 55
zelfde toelichting. [Zie: langlopende verplichtingen]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancia X instant,
lAssets
debit

Andere vaste niet-financiële activa

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinanci
alLiabilities

X instant,
credit

Andere langlopende niet-financiële Het bedrag aan langlopende niet-financiële verplichtingen gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen
die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over 1 55
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: andere financiële ver
plichtingen]

ifrs-full

OtherNoncurrentPayables

X instant,
credit

Andere langlopende schulden

Het bedrag aan langlopende schulden die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 1 55
toelichting.

ifrs-full

OtherNoncurrentReceivables

X instant,
debit

Andere langlopende vorderingen

Het bedrag aan andere langlopende vorderingen. [Zie: an voorbeeld: IAS 1 78 b
dere vorderingen]
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ifrs-full

OtherNonfinancialAssets

X instant,
debit

Andere niet-financiële activa

Het bedrag aan niet-financiële activa die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 1 55
toelichting. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

OtherNonfinancialLiabilities

X instant,
credit

Andere niet-financiële
verplichtingen

Het bedrag aan niet-financiële verplichtingen die de enti gebruikelijke werkwijze: IAS
teit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of 1 55
dezelfde toelichting. [Zie: andere financiële verplichtingen]

ifrs-full

OtherOperatingIncomeExpen
se

X duration,
credit

Andere exploitatiebaten (-lasten)

Het bedrag aan exploitatiebaten (-lasten) die de entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of de 1 85
zelfde toelichting.

ifrs-full

OtherPayables

X instant,
credit

Andere schulden

Te betalen bedragen die de entiteit niet afzonderlijk op gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

OtherPriceRiskMember

member

Ander prijsrisico [member]

Dit lid geeft een type marktrisico aan dat het risico ver
tegenwoordigt dat de reële waarde of toekomstige kas
stromen van een financieel instrument zullen schommelen
als gevolg van andere veranderingen in marktprijzen dan
die welke voortvloeien 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: valutarisico [member];
renterisico [member]; financiële instrumenten, klasse
[member]]

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
ment

X instant,
debit

Andere materiële vaste activa

Het bedrag aan materiële vaste activa die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 16 37
toelichting. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
mentMember

member

Andere materiële vaste activa
[member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
materiële vaste activa vertegenwoordigen die de entiteit 16 37
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of de
zelfde toelichting. [Zie: materiële vaste activa]

Label

Documentatielabel

Referenties

L 429/592

Elementtype en
attributen

Prefix

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

informatieverschaffing: IFRS
17 124 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 125 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 127 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 128 a ii — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 Definities

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X instant,
credit

Label

Andere voorzieningen

Documentatielabel

Referenties

OtherProvisions

Het bedrag aan voorzieningen die geen voorzieningen informatieverschaffing: IAS
voor personeelsbeloningen zijn. [Zie: voorzieningen]
1 78 d,
informatieverschaffing: IAS
37 84 a

ifrs-full

OtherProvisionsAbstract

ifrs-full

OtherProvisionsMember

member

Andere voorzieningen [member]

Dit lid geeft voorzieningen aan die geen voorzieningen informatieverschaffing: IAS
voor personeelsbeloningen zijn. Dit vertegenwoordigt te 37 84
vens de standaardwaarde voor de as “Klassen van andere
voorzieningen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
[Zie: voorzieningen]

ifrs-full

OtherReceivables

X instant,
debit

Andere vorderingen

Het door de entiteit te ontvangen bedrag dat zij niet voorbeeld: IAS 1 78 b
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde
toelichting.

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

X instant,
credit

Andere uitgestelde
creditrekeningen in verband met
prijsregulering

Het bedrag aan uitgestelde creditrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 IE5,
met prijsregulering die de entiteit niet afzonderlijk op voorbeeld: IFRS 14 25
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie:
uitgestelde creditrekeningen in verband met prijsregule
ring]

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X instant,
debit

Andere uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering

Het bedrag aan uitgestelde debetrekeningen in verband voorbeeld: IFRS 14 IE5,
met prijsregulering die de entiteit niet afzonderlijk op voorbeeld: IFRS 14 25
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie:
uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregule
ring]

ifrs-full

OtherRelatedPartiesMember

member

Andere verbonden partijen
[member]

Dit lid geeft verbonden partijen aan die de entiteit niet informatieverschaffing: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 24 19 g
toelichting. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

OtherReserves

X instant,
credit

Andere reserves

Een component van het eigen vermogen die reserves bin voorbeeld: IAS 1 78 e
nen het eigen vermogen vertegenwoordigt, exclusief inge
houden winsten. [Zie: ingehouden winsten]

ifrs-full

OtherReservesAbstract

ifrs-full

OtherReservesMember

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Andere voorzieningen [abstract]

Publicatieblad van de Europese Unie

Andere reserves [abstract]
member

Andere reserves [member]

informatieverschaffing: IAS
1 106,
informatieverschaffing:
IAS 1 79 b

L 429/593

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan
die reserves binnen het eigen vermogen vertegenwoordigt,
exclusief ingehouden winsten. Dit vertegenwoordigt te
vens de standaardwaarde voor de as “Reserves binnen
het eigen vermogen” indien er geen ander lid wordt ge
bruikt. [Zie: ingehouden winsten]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Andere inkomsten

Het bedrag aan opbrengsten uit hoofde van bronnen die gebruikelijke werkwijze: IAS
de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over 1 112 c
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: opbrengsten]

ifrs-full

OtherReversalsOfProvisions

X duration,
credit

Andere terugnemingen van
voorzieningen

Het bedrag aan terugnemingen van voorzieningen die de informatieverschaffing:
entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of IAS 1 98 g
dezelfde toelichting. [Zie: voorzieningen]

ifrs-full

OtherShorttermEmployeeB
enefits

X duration,
debit

Andere kortetermijnperson
eelsbeloningen

Het bedrag aan lasten uit hoofde van personeelsbelonin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen (die geen ontslagvergoedingen zijn) die naar verwach 19 9
ting volledig zullen zijn vereffend binnen twaalf maanden
na het einde van de jaarlijkse verslagperiode waarin de
werknemers de gerelateerde prestaties hebben verricht,
die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over
zicht of dezelfde toelichting. [Zie: lasten uit hoofde van
personeelsbeloningen]

ifrs-full

OtherShorttermProvisions

X instant,
credit

Andere vlottende voorzieningen

Het bedrag aan vlottende voorzieningen die geen voor informatieverschaffing:
zieningen voor personeelsbeloningen zijn. [Zie: voorzie IAS 1 78 d
ningen]

ifrs-full

OtherTangibleOrIntangibleAs X instant,
setsTransferred
credit

Andere materiële of immateriële
overgedragen activa

De reële waarde, op de overnamedatum, van andere ma informatieverschaffing: IFRS
teriële of immateriële activa (met inbegrip van een bedrijf 3 B64 f ii
of dochteronderneming van de overnemende partij) over
gedragen als vergoeding in een bedrijfscombinatie, die de
entiteit niet afzonderlijk opneemt in dezelfde toelichting.
[Zie: andere immateriële activa dan goodwill; bedrijfscom
binaties [member]; dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

OtherTaxEffectsForReconcilia
tionBetweenAccountingProfi
tAndTaxExpenseIncome

Andere fiscale gevolgen voor
aansluiting tussen commerciële
winst en belastinglasten (-baten)

Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de informatieverschaffing: IAS
belastinglasten (-baten) en het product van de commerci 12 81 c i
ële winst vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke be
lastingtarie(f)(ven) dat de entiteit niet afzonderlijk op
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie:
commerciële winst; toepasselijk belastingtarief]

ifrs-full

OtherTaxRateEffectsForRecon X.XX
ciliationBetweenAccounting
duration
ProfitAndTaxExpenseIncome

Andere belastingtariefgevolgen
voor aansluiting tussen
commerciële winst en
belastinglasten (-baten)

Samengevoegde belastingtariefgevolgen voor de aanslui informatieverschaffing: IAS
ting tussen het gemiddelde effectieve belastingtarief en 12 81 c ii
het toepasselijke belastingtarief die de entiteit niet afzon
derlijk opneemt in de aansluiting. [Zie: gemiddeld effectief
belastingtarief; toepasselijk belastingtarief]

X duration,
debit

18.12.2020

X duration,
credit
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OtherRevenue

NL

ifrs-full

L 429/594

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

OtherTemporaryDifferences
Member

member

Andere tijdelijke verschillen
[member]

Dit lid geeft tijdelijke verschillen aan die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 12 81 g
toelichting. [Zie: tijdelijke verschillen [member]]

ifrs-full

OtherTradingIncomeExpense

X duration,
credit

Andere handelsbaten (-lasten)

Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) die de entiteit niet gebruikelijke werkwijze: IAS
afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde 1 112 c
toelichting. [Zie: handelsbaten (-lasten)]

ifrs-full

OtherWorkPerformedByEnti
tyAndCapitalised

X duration,
credit

Ander werk uitgevoerd door de
entiteit en geactiveerd

Het bedrag van het eigen werk van de entiteit geactiveerd voorbeeld: IAS 1 IG6,
uit hoofde van posten oorspronkelijk geclassificeerd als gebruikelijke werkwijze: IAS
kosten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in het 1 85
zelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

OutflowsOfCashFromInves
tingActivities

X duration,
credit

Kasuitstromen uit
beleggingsactiviteiten

De kasuitstroom voor beleggingsactiviteiten.

gebruikelijke werkwijze: IAS
7 16

ifrs-full

OutputOfAgriculturalProduce

X.XX
duration

Productie van agrarische
producten

De productie van agrarische producten van de entiteit.

gebruikelijke werkwijze: IAS
41 46 b ii

ifrs-full

OutstandingBalancesForRela
tedPartyTransactionsAbstract

Uitstaande saldi voor transacties
met verbonden partijen [abstract]

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMa X instant,
deByEntityRelatedPartyTran
credit
sactions

Uitstaande verbintenissen
Het bedrag aan uitstaande verbintenissen aangegaan door informatieverschaffing: IAS
aangegaan door de entiteit,
de entiteit in het kader van transacties met verbonden 24 18 b
transacties met verbonden partijen partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMa X instant,
deOnBehalfOfEntityRelated
credit
PartyTransactions

Het bedrag aan uitstaande verbintenissen aangegaan na informatieverschaffing: IAS
Uitstaande verbintenissen
aangegaan namens de entiteit,
mens de entiteit in het kader van transacties met verbon 24 18 b
transacties met verbonden partijen den partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

OwneroccupiedPropertyMea
suredUsingInvestmentProper
tyFairValueModel

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Het bedrag van materiële vaste activa dat vastgoed voor informatieverschaffing: IAS
eigen gebruik vertegenwoordigt dat wordt gewaardeerd 16 29B — ingangsdatum
met behulp van het reëlewaardemodel voor vastgoedbe 1.1.2021
leggingen overeenkomstig alinea 29A van IAS 16 [Zie:
materiële vaste activa]

L 429/595

Vastgoed voor eigen gebruik
gewaardeerd met behulp van
reëlewaardemodel voor
vastgoedbeleggingen

Publicatieblad van de Europese Unie

X instant,
debit

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

member

Vastgoed voor eigen gebruik
gewaardeerd met behulp van
reëlewaardemodel voor
vastgoedbeleggingen [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan dat informatieverschaffing: IAS
vastgoed voor eigen gebruik vertegenwoordigt dat wordt 16 29B — ingangsdatum
gewaardeerd met behulp van het reëlewaardemodel voor 1.1.2021
vastgoedbeleggingen overeenkomstig alinea 29A van IAS
16. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

ParentMember

member

Moedermaatschappij [member]

Dit lid geeft een entiteit aan die zeggenschap heeft over informatieverschaffing: IAS
24 19 a
een of meer entiteiten.

ifrs-full

ParticipationInDefinedBenefit
PlanThatSharesRisksBetween
GroupEntitiesRelatedPar
tyTransactions

X duration

Deelname aan een
toegezegdpensioenregeling waarbij
de risico’s tussen groepsentiteiten
worden gedeeld, transacties met
verbonden partijen

Het bedrag van de deelname door de entiteit aan een voorbeeld: IAS 24 22
toegezegdpensioenregeling waarbij de risico’s tussen
groepsentiteiten worden gedeeld. [Zie: toegezegdpensioen
regelingen [member]; verbonden partijen [member]]

ifrs-full

ParValuePerShare

X.XX instant

Nominale waarde per aandeel

De nominale waarde per aandeel.

ifrs-full

PastDueStatusAxis

axis

Achterstalligheidsstatus [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 7 35N,
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten gebruikelijke werkwijze: IFRS
die de tabel vervolledigen.
7 37 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

PastDueStatusMember

member

Achterstalligheidsstatus [member]

Dit lid geeft alle achterstalligheidsstatussen aan. Dit ver
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Achterstalligheidsstatus” indien er geen ander lid wordt
gebruikt.

ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLos
sesArisingFromSettlements
NetDefinedBenefitLiabilityAs
set

X duration,
credit

Pensioenkosten van verstreken
diensttijd en winsten (verliezen)
die voortvloeien uit afwikkelingen,
nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
(actief)

De stijging (daling) van de nettoverplichting (actief) uit informatieverschaffing: IAS
hoofde van toegezegde pensioenrechten die resulteert uit 19 141 d
pensioenkosten van verstreken diensttijd en winsten (ver
liezen) die voortvloeien uit afwikkelingen. [Zie: winsten
(verliezen) die voortvloeien uit afwikkelingen, nettover
plichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (ac
tief); nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensi
oenrechten (actief)]

informatieverschaffing:
IAS 1 79 a iii

Publicatieblad van de Europese Unie

OwneroccupiedPropertyMea
suredUsingInvestmentProper
tyFairValueModelMember

NL

ifrs-full

L 429/596

Prefix

voorbeeld: IFRS 7 35N,
gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 37 — vervaldatum
1.1.2021

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

PastServiceCostAndGainsLos
sesArisingFromSettlements
NetDefinedBenefitLiabilityAs
setAbstract

Pensioenkosten van verstreken
diensttijd en winsten (verliezen)
die voortvloeien uit afwikkelingen,
nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
(actief) [abstract]

ifrs-full

PastServiceCostNetDefinedBe
nefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Pensioenkosten van verstreken
diensttijd, nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten (actief)

De stijging (daling) van de nettoverplichting uit hoofde informatieverschaffing: IAS
van toegezegde pensioenrechten (actief) resulterend uit 19 141 d
pensioenkosten van verstreken diensttijd. Pensioenkosten
van verstreken diensttijd zijn de verandering in de con
tante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten voor het dienstverband van
de werknemer in voorgaande perioden die resulteert uit
een wijziging aan de regeling (de introductie of intrekking
van, of wijzigingen in een toegezegdpensioenregeling) of
een inperking (een aanzienlijke vermindering door de en
titeit van het aantal werknemers dat door een regeling
wordt gedekt). [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toe
gezegde pensioenrechten (actief); toegezegdpensioenrege
lingen [member]]

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfEnergy

X instant,
credit

Schulden voor de aankoop van
energie

Het bedrag aan schulden voor de aankoop van energie. gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfNon
currentAssets

X instant,
credit

Schulden voor de aankoop van
vaste activa

Het bedrag aan schulden voor de aankoop van vaste ac gebruikelijke werkwijze:
tiva. [Zie: vaste activa]
IAS 1 78

ifrs-full

PayablesOnSocialSecurityAnd X instant,
credit
TaxesOtherThanIncomeTax

Schulden uit hoofde van sociale
zekerheid en belastingen die geen
winstbelastingen zijn

Het bedrag van de betaling die is verschuldigd uit hoofde gebruikelijke werkwijze:
van sociale zekerheid en belastingen die geen winstbelas IAS 1 78
tingen zijn. Winstbelastingen omvatten alle binnenlandse
en buitenlandse belastingen die zijn gebaseerd op fiscale
winsten. Winstbelastingen omvatten ook belastingen, zo
als bronbelasting, die door een dochteronderneming, ge
associeerde deelneming of gezamenlijke overeenkomst
zijn verschuldigd op uitkeringen aan de verslaggevende
entiteit.

ifrs-full

PaymentsForDebtIssueCosts

Betalingen voor kosten inzake de
uitgifte van obligaties

De kasuitstroom voor kosten inzake de uitgifte van obli gebruikelijke werkwijze: IAS
gaties.
7 17

ifrs-full

PaymentsForDevelopmentPro X duration,
credit
jectExpenditure

Betalingen voor uitgaven voor
ontwikkelingsprojecten

De kasuitstroom voor uitgaven met betrekking tot ont gebruikelijke werkwijze: IAS
wikkelingsprojecten.
7 16
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X duration,
credit

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Betaling voor exploratie- en
evaluatielasten

De kasuitstroom voor lasten aangegaan door een entiteit gebruikelijke werkwijze: IAS
in verband met de exploratie en evaluatie van minerale 7 14
hulpbronnen voordat kan worden aangetoond dat de win
ning van een minerale hulpbron technisch uitvoerbaar en
economisch levensvatbaar is.

ifrs-full

PaymentsForPremiumsAnd
ClaimsAnnuitiesAndOtherPo
licyBenefits

X duration,
credit

Betalingen voor premies en claims, De kasuitstroom voor premies en claims, lijfrente en an voorbeeld: IAS 7 14 e —
lijfrente en andere polisvoordelen dere polisvoordelen.
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

PaymentsForShareIssueCosts

X duration,
credit

Betalingen voor kosten inzake de
uitgifte van aandelen

ifrs-full

PaymentsFromChangesInOw
nershipInterestsInSubsidiaries

X duration,
credit

Betalingen uit hoofde van
De kasuitstroom voor wijzigingen in eigendomsbelangen
wijzigingen in eigendomsbelangen in dochterondernemingen die niet leiden tot een verlies
in dochterondernemingen die niet van zeggenschap. [Zie: dochterondernemingen [member]]
leiden tot verlies van zeggenschap

ifrs-full

PaymentsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X duration,
credit

Betalingen uit hoofde van
contracten aangehouden voor
handelsdoeleinden

De kasuitstroom voor contracten aangehouden voor han voorbeeld: IAS 7 14 g
delsdoeleinden.

ifrs-full

PaymentsFromPlanNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Betalingen uit hoofde van de
regeling, nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten (actief)

De daling (stijging) van de nettoverplichting uit hoofde informatieverschaffing: IAS
van toegezegde pensioenrechten (actief) die resulteert uit 19 141 g
betalingen uit hoofde van de regeling. [Zie: nettoverplich
ting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabi
lityAsset

X duration,
debit

Betalingen met betrekking tot
afwikkelingen, nettoverplichting
uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten (actief)

De daling (stijging) van de nettoverplichting uit hoofde informatieverschaffing: IAS
van toegezegde pensioenrechten (actief) die resulteert uit 19 141 g
betalingen uit hoofde van de regeling met betrekking tot
afwikkelingen. [Zie: winsten (verliezen) die voortvloeien
uit afwikkelingen, nettoverplichting uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten (actief); nettoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief); toege
zegdpensioenregelingen [member]]

De kasuitstroom voor kosten inzake de uitgifte van aan gebruikelijke werkwijze: IAS
delen.
7 17

informatieverschaffing: IAS
7 42A,
informatieverschaffing: IAS 7
42B

18.12.2020

X duration,
credit
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PaymentsForExplorationAn
dEvaluationExpenses

NL

ifrs-full

L 429/598

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Betalingen met betrekking tot
afwikkelingen, restitutierechten

De daling (stijging) van restitutierechten die resulteert uit informatieverschaffing: IAS
betalingen met betrekking tot afwikkelingen. [Zie: winsten 19 141 g
(verliezen) die voortvloeien uit afwikkelingen, nettover
plichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (ac
tief); toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

PaymentsOfLeaseLiabilities
ClassifiedAsFinancingActivi
ties

X duration,
credit

Betalingen van leaseverplichtingen, De kasuitstroom voor de betaling van leaseverplichtingen, voorbeeld: IAS 7 17 e
geclassificeerd als financieringsactiviteiten. [Zie: leasever
geclassificeerd als
plichtingen]
financieringsactiviteiten

ifrs-full

PaymentsOfOtherEquityIn
struments

X duration,
credit

Betalingen van andere
eigenvermogensinstrumenten

Dit kasuitstroom voor de betalingen voor eigenver gebruikelijke werkwijze: IAS
mogensinstrumenten die de entiteit niet afzonderlijk op 7 17
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

PaymentsToAcquireOrRe
deemEntitysShares

X duration,
credit

Betalingen om aandelen van de
entiteit te verwerven of in te
kopen

De kasuitstroom om aandelen van de entiteit te verwerven voorbeeld: IAS 7 17 b
of in te kopen.

ifrs-full

PaymentsToAndOnBehalfO
fEmployees

X duration,
credit

Betalingen aan en namens
werknemers

De kasuitstroom aan, en namens, werknemers.

ifrs-full

PaymentsToManufactureO
rAcquireAssetsHeldForRental
ToOthersAndSubsequently
HeldForSale

X duration,
credit

Betalingen voor de vervaardiging
of verwerving van activa die voor
verhuur aan derden worden
aangehouden en later voor
verkoop worden aangehouden

De kasuitstroom voor de vervaardiging of verwerving van voorbeeld: IAS 7 14
activa die voor verhuur aan derden worden aangehouden
en later voor verkoop worden aangehouden.

ifrs-full

PaymentsToSuppliersFor
GoodsAndServices

X duration,
credit

Betalingen aan leveranciers voor
goederen en diensten

De kasuitstroom aan leveranciers voor goederen en dien voorbeeld: IAS 7 14 c
sten.

ifrs-full

PaymentsToSuppliersFor
GoodsAndServicesAndTo
AndOnBehalfOfEmployees

X duration,
credit

Betalingen aan leveranciers van
goederen en diensten en aan en
namens werknemers

De kasuitstroom voor betalingen aan leveranciers van gebruikelijke werkwijze: IAS
goederen en diensten en aan en namens werknemers.
7 14

ifrs-full

PensionDefinedBenefitPlans
Member

member

Toegezegdpensioenregelingen
[member]

Dit lid geeft toegezegdpensioenregelingen aan. [Zie: toe gebruikelijke werkwijze: IAS
gezegdpensioenregelingen [member]]
19 138 b

voorbeeld: IAS 7 14 d

L 429/599

X duration,
credit

Publicatieblad van de Europese Unie

PaymentsInRespectOfSettle
mentsReimbursementRights

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Percentage van de opbrengsten
van de entiteit

Het percentage van de opbrengsten van de entiteit. [Zie: gebruikelijke werkwijze: IFRS
opbrengsten]
8 34

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInActuarialAs
sumption

X.XX instant

Percentage van de redelijkerwijs
mogelijke daling van actuariële
veronderstelling

Het redelijkerwijs mogelijke percentage van de daling van informatieverschaffing: IAS
de actuariële veronderstelling gehanteerd om de contante 19 145 a
waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: actuariële ver
onderstellingen [member]]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInRiskExposure
ThatArisesFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

X.XX instant

Percentage van de redelijkerwijs
mogelijke daling van
risicoblootstelling die voortvloeit
uit binnen het toepassingsgebied
van IFRS 17 vallende contracten

Het percentage van de redelijkerwijs mogelijke daling van informatieverschaffing: IFRS
de risicoblootstelling die voortvloeit uit binnen het toe 17 128 a — ingangsdatum
passingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putAssets

X.XX instant

Percentage van de redelijkerwijs
mogelijke daling van nietwaarneembare input, activa

Het percentage van de redelijkerwijs mogelijke daling van gebruikelijke werkwijze: IFRS
niet-waarneembare input gebruikt bij de waardering tegen 13 93 h ii
reële waarde van activa.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstru
ments

X.XX instant

Percentage van de redelijkerwijs
mogelijke daling van nietwaarneembare input,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het percentage van de redelijkerwijs mogelijke daling van gebruikelijke werkwijze: IFRS
niet-waarneembare input gebruikt bij de waardering tegen 13 93 h ii
reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de en
titeit.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putLiabilities

X.XX instant

Percentage van de redelijkerwijs
mogelijke daling van nietwaarneembare input,
verplichtingen

Het percentage van de redelijkerwijs mogelijke daling van gebruikelijke werkwijze: IFRS
niet-waarneembare input gebruikt bij de waardering tegen 13 93 h ii
reële waarde van verplichtingen.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInActuarialAs
sumption

X.XX instant

Percentage van de redelijkerwijs
mogelijke stijging van actuariële
veronderstelling

Het redelijkerwijs mogelijke percentage van de stijging van informatieverschaffing: IAS
de actuariële veronderstelling gehanteerd om de contante 19 145 a
waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toege
zegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: actuariële ver
onderstellingen [member]]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInRiskExposure
ThatArisesFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

X.XX instant

Percentage van de redelijkerwijs
mogelijke daling van
risicoblootstelling die voortvloeit
uit binnen het toepassingsgebied
van IFRS 17 vallende contracten

Het percentage van de redelijkerwijs mogelijke daling van informatieverschaffing: IFRS
de risicoblootstelling die voortvloeit uit binnen het toe 17 128 a — ingangsdatum
passingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.
1.1.2021

18.12.2020

X.XX
duration

Publicatieblad van de Europese Unie

PercentageOfEntitysRevenue

NL

ifrs-full

L 429/600

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putAssets

X.XX instant

Percentage van de redelijkerwijs
mogelijke stijging van nietwaarneembare input, activa

Het percentage van de redelijkerwijs mogelijke stijging van gebruikelijke werkwijze: IFRS
niet-waarneembare input gebruikt bij de waardering tegen 13 93 h ii
reële waarde van activa.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstru
ments

X.XX instant

Percentage van de redelijkerwijs
mogelijke stijging van nietwaarneembare input,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het percentage van de redelijkerwijs mogelijke stijging van gebruikelijke werkwijze: IFRS
niet-waarneembare input gebruikt bij de waardering tegen 13 93 h ii
reële waarde van eigenvermogensinstrumenten van de en
titeit.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putLiabilities

X.XX instant

Percentage van de redelijkerwijs
mogelijke stijging van nietwaarneembare input,
verplichtingen

Het percentage van de redelijkerwijs mogelijke stijging van gebruikelijke werkwijze: IFRS
niet-waarneembare input gebruikt bij de waardering tegen 13 93 h ii
reële waarde van verplichtingen.

ifrs-full

PercentageOfVotingEquityIn
terestsAcquired

X.XX instant

Percentage van de verworven
stemgerechtigde aandelenbelangen

Het percentage van de stemgerechtigde aandelenbelangen informatieverschaffing: IFRS
verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscom 3 B64 c
binaties [member]]

ifrs-full

PerformanceObligationsAxis

axis

Prestatieverplichtingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 15 119
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

PerformanceObligationsMem
ber

member

Prestatieverplichtingen [member]

Dit lid geeft alle prestatieverplichtingen aan. Een prestatie informatieverschaffing: IFRS
verplichting is een belofte in een contract met een klant 15 119
tot overdracht aan de klant van: a) een onderscheiden
goed of dienst (of bundel van goederen of diensten); of
b) een reeks van onderscheiden goederen of diensten die
grotendeels hetzelfde zijn en hetzelfde patroon van over
dracht aan de klant vertonen. Dit lid vertegenwoordigt
tevens de standaardwaarde voor de as “Prestatieverplich
tingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie
L 429/601

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Op een tijdstip vervulde
prestatieverplichtingen [member]

Dit lid geeft op een tijdstip vervulde prestatieverplichtin informatieverschaffing: IFRS
gen aan. Een entiteit vervult een prestatieverplichting op 15 125
een tijdstip indien de prestatieverplichting niet over een
periode wordt vervuld. [Zie: prestatieverplichtingen [mem
ber]]

ifrs-full

PerformanceObligationsSatis
fiedOverTimeMember

member

Over een periode vervulde
prestatieverplichtingen [member]

Dit lid geeft over een periode vervulde prestatieverplich informatieverschaffing: IFRS
tingen aan. Een entiteit vervult een prestatieverplichting 15 124
over een periode, indien aan een van de volgende criteria
wordt voldaan: a) de klant ontvangt en consumeert gelijk
tijdig 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 versterkt; 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 [mem
ber]]

ifrs-full

PeriodCoveredByFinancialSta
tements

text

Periode die de jaarrekening
bestrijkt

De beschrijving van de periode die de jaarrekening of informatieverschaffing:
toelichtingen bestrijken.
IAS 1 51 c

ifrs-full

PlanAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Fondsbeleggingen, gewaardeerd
tegen reële waarde

De reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van gebruikelijke werkwijze: IAS
toegezegdpensioenregelingen. Fondsbeleggingen omvatten 19 57 a
activa aangehouden door een pensioenfonds en in aan
merking komende verzekeringscontracten. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]]

18.12.2020

member
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PerformanceObligationsSatis
fiedAtPointInTimeMember

NL

ifrs-full

L 429/602

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

PlanAssetsMember

member

Fondsbeleggingen [member]

Dit lid geeft fondsbeleggingen in het kader van toegezegd informatieverschaffing: IAS
pensioenregelingen aan. Fondsbeleggingen omvatten: a) 19 140 a i
activa aangehouden door een pensioenfonds; en b) in
aanmerking komende verzekeringscontracten.

ifrs-full

PlantsMember

member

Planten [member]

Dit lid geeft planten aan.

ifrs-full

PortfolioAndOtherManage
mentFeeIncome

X duration,
credit

Baten uit hoofde van portefeuilleen andere beheervergoedingen

Het bedrag aan baten opgenomen uit hoofde van porte gebruikelijke werkwijze: IAS
feuille- en andere beheervergoedingen.
1 112 c

ifrs-full

PortionOfConsiderationPai
dReceivedConsistingOfCas
hAndCashEquivalents

X duration,
credit

Gedeelte van de betaalde
(ontvangen) vergoeding bestaande
uit geldmiddelen en
kasequivalenten

Het gedeelte van de betaalde of ontvangen vergoeding informatieverschaffing:
bestaande uit geldmiddelen en kasequivalenten, met be IAS 7 40 b
trekking tot zowel het verkrijgen als het verliezen van
zeggenschap over dochterondernemingen of andere be
drijven. [Zie: dochterondernemingen [member]; geldmid
delen en kasequivalenten; betaalde (ontvangen) vergoe
ding]

ifrs-full

X duration,
PortionOfGainsLossesRecog
nisedWhenControlOfSubsidia credit
ryIsLostAttributableToDere
cognisingRegulatoryDeferral
AccountBalancesInFormer
Subsidiary

Gedeelte van de winsten
(verliezen) opgenomen wanneer de
zeggenschap over een
dochteronderneming is verloren,
toe te rekenen aan het niet langer
opnemen van uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering in de voormalige
dochteronderneming

Het gedeelte van de winsten (verliezen) uit hoofde van het informatieverschaffing: IFRS
verliezen van zeggenschap over een dochteronderneming 14 B28
dat is toe te rekenen aan het niet langer opnemen van
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering in
de voormalige dochteronderneming. [Zie: winsten (verlie
zen) opgenomen wanneer zeggenschap over een dochter
onderneming is verloren; uitgestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering [member]; dochterondernemin
gen [member]]

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecog
X duration,
nisedWhenControlOfSubsidia credit
ryIsLostAttributableToRecog
nisingInvestmentRetainedIn
FormerSubsidiary

Gedeelte van de winsten
(verliezen) opgenomen wanneer de
zeggenschap over een
dochteronderneming is verloren,
toe te rekenen aan het opnemen
van een aangehouden investering
in de voormalige
dochteronderneming

Het gedeelte van de winsten (verliezen) uit hoofde van het informatieverschaffing: IFRS
verliezen van zeggenschap over een dochteronderneming, 12 19 a
dat is toe te rekenen aan een aangehouden investering in
de voormalige dochteronderneming tegen haar reële
waarde op de datum waarop de zeggenschap wordt ver
loren. [Zie: winsten (verliezen) opgenomen wanneer zeg
genschap over een dochteronderneming is verloren; doch
terondernemingen [member]]

ifrs-full

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedBenefitPlans

Lasten uit hoofde van
vergoedingen na uitdiensttreding,
toegezegdpensioenregelingen

Het bedrag van de lasten uit hoofde van vergoedingen na gebruikelijke werkwijze: IAS
uitdiensttreding met betrekking tot toegezegdpensioen 19 5
regelingen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Publicatieblad van de Europese Unie
L 429/603

X duration,
debit

gebruikelijke werkwijze: IAS
41 41

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Lasten uit hoofde van
vergoedingen na uitdiensttreding,
toegezegde-bijdragenregelingen

ifrs-full

PostemploymentMedicalDefi
nedBenefitPlansMember

member

Toegezegdpensioenregelingen voor Dit lid geeft toegezegdpensioenregelingen voor medische voorbeeld: IAS 19 138 b
medische zorg na uitdiensttreding zorg na uitdiensttreding aan. [Zie: toegezegdpensioenrege
[member]
lingen [member]]

ifrs-full

PotentialOrdinaryShareTrans
actionsMember

member

Transacties in potentiële gewone
aandelen [member]

Dit lid geeft transacties in potentiële gewone aandelen voorbeeld: IAS 10 22 f
aan. [Zie: gewone aandelen [member]]

ifrs-full

PowerGeneratingAssetsMem
ber

member

Stroomopwekkende activa
[member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
activa vertegenwoordigen die stroom opwekken. [Zie: ma 16 37
teriële vaste activa]

ifrs-full

PrecontractCostsMember

member

Precontractuele kosten [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 ver
krijgen of te vervullen, die precontractuele kosten ver
tegenwoordigen. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van
de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te
vervullen]

ifrs-full

PreferenceSharesMember

member

Preferente aandelen [member]

Dit lid geeft eigenvermogensinstrumenten aan die op gebruikelijke werkwijze: IAS
sommige gebieden hoger in rang zijn dan gewone aan 1 79 a
delen maar zijn achtergesteld bij schuldbewijzen op het
gebied van aanspraken. [Zie: gewone aandelen [member]]

ifrs-full

PremiumsWrittenNetOfRein
surance

X duration,
credit

Geboekte premies, na aftrek van
herverzekeringen

Het bedrag aan geboekte premies, na aftrek van bedragen gebruikelijke werkwijze: IAS
die zijn herverzekerd bij derde partijen.
1 85

18.12.2020

X duration,
debit

Publicatieblad van de Europese Unie

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedContribution
Plans

NL

Het bedrag van de lasten uit hoofde van vergoedingen na informatieverschaffing: IAS
uitdiensttreding met betrekking tot toegezegde-bijdragen 19 53
regelingen. Toegezegdebijdragenregelingen zijn regelingen
inzake vergoedingen na uitdiensttreding waarbij een enti
teit vaste bijdragen afdraagt aan een aparte entiteit (een
fonds), en geen in rechte afdwingbare of feitelijke ver
plichting heeft om extra bijdragen te betalen indien het
fonds niet over voldoende activa beschikt om alle per
soneelsbeloningen te betalen die verband houden met
werknemersprestaties in de lopende periode en in voor
gaande perioden.

ifrs-full

L 429/604

Prefix

Label

Documentatielabel

Referenties

member

Risico van vervroegde aflossing
[member]

Dit lid geeft het type risico aan dat de ene partij bij een voorbeeld: IFRS 7 IG32,
financieel actief een financieel verlies zal lijden omdat de voorbeeld: IFRS 7 40 a
andere partij vroeger of later dan verwacht terugbetaalt.
[Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

Prepayments

X instant,
debit

Vooruitbetalingen

Vorderingen die voor goederen en diensten betaalde be voorbeeld: IAS 1 78 b
dragen vertegenwoordigen alvorens deze zijn verleend of
geleverd.

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedInco X instant,
me
debit

Vooruitbetalingen en toegerekende Het bedrag aan vooruitbetalingen en toegerekende baten. gebruikelijke werkwijze: IAS
baten
[Zie: vooruitbetalingen; toegerekende baten]
1 112 c

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedInco
meAbstract

Vooruitbetalingen en toegerekende
baten [abstract]

ifrs-full

PresentationOfLeasesForLes
seeAbstract

Presentatie van
leaseovereenkomsten voor de
lessee [abstract]

ifrs-full

PresentationOfOverlayAppro
achAbstract

Presentatie van de
overlappingsbenadering [abstract]

ifrs-full

PresentValueOfDefinedBene
fitObligationMember

member

Contante waarde van de
brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
[member]

Dit lid geeft de contante waarde van een brutoverplichting informatieverschaffing: IAS
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten aan. De con 19 140 a ii
tante 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 wik
kelen die resulteert uit werknemersprestaties in de lopende
periode en in voorgaande perioden.

ifrs-full

PreviousGAAPMember

member

Voorheen toegepaste GAAP
[member]

Dit lid geeft de grondslag voor financiële verslaggeving informatieverschaffing: IFRS
aan die de entiteit hanteerde onmiddellijk voorafgaand 1 24, gebruikelijke
aan de toepassing van de IFRS. [Zie: IFRS [member]]
werkwijze: IFRS 1 30,
informatieverschaffing: IFRS
1 29

ifrs-full

PreviouslyStatedMember

member

Voorheen gepresenteerd [member] Dit lid geeft de informatie aan die voorheen in de jaar informatieverschaffing: IAS
rekening werd gepresenteerd (d.w.z. vóór retroactieve toe 1 106 b,
informatieverschaffing: IAS 8
passing of retroactieve aanpassing).
28 f i, informatieverschaffing:
IAS 8 29 c i,
informatieverschaffing:
IAS 8 49 b i

L 429/605

PrepaymentRiskMember
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Elementtype en
attributen

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

X.XX
duration

Prijsindexbewegingen

ifrs-full

PricesSpecifiedInForwardAg
reementsToPurchaseFinancia
lAssetsForCash

X instant,
credit

Prijzen gespecificeerd in
Prijzen gespecificeerd in termijncontracten voor de aan voorbeeld: IFRS 7 B11D b
termijncontracten voor de
koop van financiële activa voor geldmiddelen.
aankoop van financiële activa voor
geldmiddelen

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness

text

Hoofdvestiging

De vestiging waar een entiteit hoofdzakelijk bedrijfsactivi informatieverschaffing: IAS
teiten uitvoert.
1 138 a

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness
OfAssociate

text

Hoofdvestiging van een
geassocieerde deelneming

De hoofdvestiging van een geassocieerde deelneming. [Zie: informatieverschaffing: IAS
hoofdvestiging; geassocieerde deelnemingen [member]]
27 16 b ii,
informatieverschaffing: IAS
27 17 b ii,
informatieverschaffing: IFRS
12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness
text
OfEntityWhoseConsolidated
FinancialStatementsHaveBeen
ProducedForPublicUse

Hoofdvestiging van de entiteit
waarvan de voor het publiek
toegankelijke geconsolideerde
jaarrekening is opgesteld

De hoofdvestiging van de hoofdmoedermaatschappij of informatieverschaffing: IAS
een tussenhoudstermaatschappij van de entiteit waarvan 27 16 a
de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming is
met de IFRS en voor het publiek toegankelijk is. [Zie:
geconsolideerd [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOf
JointOperation

text

Hoofdvestiging van een
gezamenlijke bedrijfsactiviteit

De hoofdvestiging van een gezamenlijke bedrijfsactiviteit. informatieverschaffing: IFRS
[Zie: gezamenlijke bedrijfsactiviteiten [member]; hoofdves 12 21 a iii
tiging]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOf
JointVenture

text

Hoofdvestiging van een joint
venture

De hoofdvestiging van een joint venture. [Zie: hoofdves informatieverschaffing: IAS
tiging; joint ventures [member]]
27 16 b ii,
informatieverschaffing: IAS
27 17 b ii,
informatieverschaffing: IFRS
12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOf
Subsidiary

text

Hoofdvestiging van een
dochteronderneming

De hoofdvestiging van een dochteronderneming. [Zie: informatieverschaffing:
hoofdvestiging; dochterondernemingen [member]]
27 16 b ii,
informatieverschaffing:
27 17 b ii,
informatieverschaffing:
12 12 b,
informatieverschaffing:
12 19B b

De bewegingen in de algemene prijsindex gebruikt voor informatieverschaffing: IAS
de aanpassing van de informatie van een jaarrekening van 29 39 c
een entiteit met als functionele valuta de valuta van een
economie met hyperinflatie
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PriceIndexMovements

NL

ifrs-full

L 429/606

Prefix

IAS
IAS

IFRS

18.12.2020

IFRS

Label

Documentatielabel

Referenties

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultAxis

axis

Kans op wanbetaling [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 7 IG20C,
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten voorbeeld: IFRS 7 35M
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMeasure
mentInputMember

member

Kans op wanbetaling,
waarderingsinput [member]

Dit lid geeft de kans op wanbetaling aan die wordt ge voorbeeld: IFRS 13 93 d,
hanteerd als waarderingsinput.
voorbeeld: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMember

member

Kans op wanbetaling [member]

Dit lid geeft alle kansen op wanbetaling aan.

ifrs-full

ProceedsFromBorrowingsClas X duration,
debit
sifiedAsFinancingActivities

Opbrengsten uit leningen,
geclassificeerd als
financieringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van verkregen leningen. [Zie: voorbeeld: IAS 7 17 c
leningen]

ifrs-full

ProceedsFromChangesInOw
nershipInterestsInSubsidiaries

X duration,
debit

Opbrengsten uit wijzigingen in
eigendomsbelangen in
dochterondernemingen die niet
leiden tot verlies van zeggenschap

De kasinstroom uit hoofde van wijzigingen in eigendoms
belangen in dochterondernemingen die niet leiden tot een
verlies van zeggenschap. [Zie: dochterondernemingen
[member]]

ifrs-full

ProceedsFromContributions
OfNoncontrollingInterests

X duration,
debit

Opbrengsten uit bijdragen van
belangen zonder zeggenschap

De kasinstroom uit hoofde van opbrengsten van bijdragen gebruikelijke werkwijze: IAS
van belangen zonder zeggenschap. [Zie: belangen zonder 7 17
zeggenschap]

ifrs-full

ProceedsFromCurrentBorro
wings

X duration,
debit

Opbrengsten uit kortlopende
leningen

De kasinstroom uit hoofde van verkregen kortlopende gebruikelijke werkwijze: IAS
leningen. [Zie: kortlopende leningen]
7 17

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfEx
plorationAndEvaluationAssets

X duration,
debit

Opbrengsten uit de vervreemding
van exploratie- en evaluatieactiva

De kasinstroom uit hoofde van de vervreemding van ex gebruikelijke werkwijze: IAS
ploratie- en evaluatieactiva. [Zie: exploratie- en evaluatie 7 16
activa [member]]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfMi
ningAssets

X duration,
debit

Opbrengsten uit de vervreemding
van mijnbouwactiva

De kasinstroom uit hoofde van de vervreemding van gebruikelijke werkwijze: IAS
mijnbouwactiva. [Zie: mijnbouwactiva]
7 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfNon X duration,
currentAssetsOrDisposal
debit
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leAndDiscontinuedOperations

Opbrengsten uit de vervreemding
van vaste activa of groepen activa
die worden afgestoten en die zijn
geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop en beëindigde
bedrijfsactiviteiten

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 beëin
digde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactivitei
ten [member]; groepen activa die worden afgestoten en
die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
[member]; vaste activa of groepen activa die worden af
gestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop]

NL

Elementnaam/rol URI

18.12.2020

Elementtype en
attributen

Prefix

voorbeeld: IFRS 7 IG20C,
voorbeeld: IFRS 7 35M

Publicatieblad van de Europese Unie

informatieverschaffing: IAS
7 42A,
informatieverschaffing: IAS 7
42B

L 429/607

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Opbrengsten uit de vervreemding
van olie- en gasactiva

De kasinstroom uit hoofde van de vervreemding van olie- gebruikelijke werkwijze: IAS
en gasactiva. [Zie: olie- en gasactiva]
7 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOrMa
turityOfAvailableforsaleFinan
cialAssets

X duration,
debit

Opbrengsten uit het vervreemden
of vervallen van voor verkoop
beschikbare financiële activa

De kasinstroom uit hoofde van het vervreemden of ver gebruikelijke werkwijze: IAS
vallen van voor verkoop beschikbare financiële activa. 7 16 — vervaldatum
[Zie: voor verkoop beschikbare financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

ProceedsFromDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipmentIn
tangibleAssetsOtherThan
GoodwillInvestmentProperty
AndOtherNoncurrentAssets

X duration,
debit

Opbrengsten uit vervreemdingen
van materiële vaste activa, andere
immateriële activa dan goodwill,
vastgoedbeleggingen en andere
vaste activa

De kasinstroom uit hoofde van de vervreemding van ma gebruikelijke werkwijze: IAS
teriële vaste activa, andere immateriële activa dan good 7 16
will, vastgoedbeleggingen en andere vaste activa. [Zie: an
dere immateriële activa dan goodwill; vastgoedbeleggin
gen; andere vaste activa; materiële vaste activa]

ifrs-full

ProceedsFromExerciseOfOpti
ons

X duration,
debit

Opbrengsten uit de uitoefening
van opties

De kasinstroom uit hoofde van de uitoefening van opties. gebruikelijke werkwijze: IAS
7 17

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsFinancing
Activities

X duration,
debit

Opbrengsten uit
overheidssubsidies, geclassificeerd
als financieringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van overheidssubsidies, geclas gebruikelijke werkwijze: IAS
sificeerd als financieringsactiviteiten. [Zie: overheid [mem 20 28
ber]; overheidssubsidies]

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsInvesting
Activities

X duration,
debit

Opbrengsten uit
overheidssubsidies, geclassificeerd
als investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van overheidssubsidies, geclas gebruikelijke werkwijze: IAS
sificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: overheid [mem 20 28
ber]; overheidssubsidies]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfBonds
NotesAndDebentures

X duration,
debit

Opbrengsten uit de uitgifte van
obligaties, notes en schuldpapier

De kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van obligaties, gebruikelijke werkwijze: IAS
notes en schuldpapier.
7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfOrdina
ryShares

X duration,
debit

Opbrengsten uit de uitgifte van
gewone aandelen

De kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van gewone gebruikelijke werkwijze: IAS
aandelen. [Zie: gewone aandelen [member]]
7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfPreferen X duration,
debit
ceShares

Opbrengsten uit de uitgifte van
preferente aandelen

De kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van preferente gebruikelijke werkwijze: IAS
aandelen. [Zie: preferente aandelen [member]]
7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfSubordi
natedLiabilities

X duration,
debit

Opbrengsten uit de uitgifte van
achtergestelde verplichtingen

De kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van achter gebruikelijke werkwijze: IAS
gestelde verplichtingen. [Zie: achtergestelde verplichtin 7 17
gen]

ifrs-full

ProceedsFromIssuingOtherE
quityInstruments

X duration,
debit

Opbrengsten uit de uitgifte van
andere
eigenvermogensinstrumenten

Dit kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van eigenver voorbeeld: IAS 7 17 a
mogensinstrumenten die de entiteit niet afzonderlijk op
neemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

18.12.2020

X duration,
debit

Publicatieblad van de Europese Unie

ProceedsFromDisposalOfOi
lAndGasAssets

NL

ifrs-full

L 429/608
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Opbrengsten uit de uitgifte van
aandelen

De kasinstroom uit hoofde van de uitgifte van aandelen. voorbeeld: IAS 7 17 a

ifrs-full

ProceedsFromNoncurrentBor
rowings

X duration,
debit

Opbrengsten uit langlopende
leningen

De kasinstroom uit hoofde van verkregen langlopende gebruikelijke werkwijze: IAS
leningen. [Zie: leningen]
7 17

ifrs-full

ProceedsFromOtherLongter
mAssetsClassifiedAsInvesting
Activities

X duration,
debit

Opbrengsten uit de verkoop van
andere langetermijnactiva,
geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

Dit kasinstroom uit hoofde van de verkoop van langeter voorbeeld: IAS 7 16 b
mijnactiva die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in
hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting, geclassificeerd
als investeringsactiviteiten. [Zie: activa]

ifrs-full

ProceedsFromSaleOrIssueOfT
reasuryShares

X duration,
debit

Opbrengsten uit de verkoop of
uitgifte van ingekochte eigen
aandelen

De kasinstroom uit hoofde van de verkoop of uitgifte van gebruikelijke werkwijze: IAS
ingekochte eigen aandelen. [Zie: verkoop of uitgifte van 7 17
ingekochte eigen aandelen; ingekochte eigen aandelen]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfBiologi
calAssets

X duration,
debit

Opbrengsten uit de verkoop van
biologische activa

De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van biologi gebruikelijke werkwijze: IAS
sche activa. [Zie: biologische activa]
7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfIntangi
bleAssetsClassifiedAsInves
tingActivities

X duration,
debit

Opbrengsten uit de verkoop van
immateriële activa, geclassificeerd
als investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van immate voorbeeld: IAS 7 16 b
riële activa, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie:
andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInterest
sInAssociates

X duration,
debit

Opbrengsten uit de verkoop van
belangen in geassocieerde
deelnemingen

De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van belangen gebruikelijke werkwijze: IAS
in geassocieerde deelnemingen. [Zie: geassocieerde deel 7 16
nemingen [member]]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentProperty

X duration,
debit

Opbrengsten uit de verkoop van
vastgoedbeleggingen

De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van vastgoed gebruikelijke werkwijze: IAS
beleggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
debit

Opbrengsten uit de verkoop van
investeringen die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode

De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van investe gebruikelijke werkwijze: IAS
ringen die administratief werden verwerkt volgens de ver 7 16
mogensmutatiemethode. [Zie: investeringen die admini
stratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatie
methode]

L 429/609

X duration,
debit
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Opbrengsten uit de verkoop van
investeringen die geen
investeringen zijn die
administratief werden verwerkt
volgens de
vermogensmutatiemethode

De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van investe gebruikelijke werkwijze: IAS
ringen die geen investeringen zijn die administratief wer 7 16
den verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie:
investeringen die administratief werden verwerkt volgens
de vermogensmutatiemethode; investeringen die geen in
vesteringen zijn die administratief werden verwerkt vol
gens de vermogensmutatiemethode]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfProper
tyPlantAndEquipmentClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Opbrengsten uit de verkoop van
materiële vaste activa,
geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van materiële voorbeeld: IAS 7 16 b
vaste activa, geclassificeerd als investeringsactiviteiten.
[Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOrMaturi
tyOfFinancialInstrumentsClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Opbrengsten uit het verkopen of
vervallen van financiële
instrumenten, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasinstroom uit hoofde van het verkopen of vervallen gebruikelijke werkwijze: IAS
van financiële instrumenten, geclassificeerd als investe 7 16
ringsactiviteiten. [Zie: financiële instrumenten, klasse
[member]]

ifrs-full

ProceedsFromTransferActivity

X duration,
debit

Opbrengsten uit de
overdrachtactiviteit tijdens de
periode waarin de meeste
overdrachtactiviteit plaatsvond

Het bedrag van de opgenomen opbrengsten uit de over informatieverschaffing: IFRS
dracht van financiële activa tijdens het deel van de ver 7 42G c iii
slagperiode waarin de meeste overdrachtactiviteit plaats
vond 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]

ifrs-full

ProductionSupplies

X instant,
debit

Actuele productievoorraden

Een classificatie van de actuele voorraad die het bedrag voorbeeld: IAS 1 78 c,
vertegenwoordigt van de grond- en hulpstoffen die wor gebruikelijke werkwijze: IAS
den gebruikt in het productieproces. [Zie: voorraden]
2 37

ifrs-full

ProductsAndServicesAxis

axis

Producten en diensten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 15 B89,
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten informatieverschaffing: IFRS
die de tabel vervolledigen.
8 32

18.12.2020

X duration,
debit
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member

Producten en diensten [member]

Dit lid geeft producten en diensten van de entiteit aan. Dit voorbeeld: IFRS 15 B89,
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as informatieverschaffing: IFRS
“Producten en diensten” indien er geen ander lid wordt 8 32
gebruikt.

ifrs-full

ProfessionalFeesExpense

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van
professionele vergoedingen

Het bedrag aan vergoedingen die betaald of verschuldigd gebruikelijke werkwijze: IAS
zijn voor professionele diensten.
1 112 c

ifrs-full

ProfitLoss

X duration,
credit

Winst (verlies)

Het totaal van de baten min de lasten uit hoofde van
voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten, exclusief
de overige onderdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

ProfitLossAbstract

Winst (verlies) [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToAb
stract

Winst (verlies), toe te rekenen aan
[abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToNon
controllingInterests

X duration,
credit

Winst (verlies), toe te rekenen aan De winst (het verlies) uit hoofde van voortgezette en
belangen zonder zeggenschap
beëindigde bedrijfsactiviteiten toe te rekenen aan belangen
zonder zeggenschap. [Zie: winst (verlies); belangen zonder
zeggenschap]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParen
tEntity

X duration,
credit

Winst (verlies), toe te rekenen aan De winst (het verlies), toe te rekenen aan houders van informatieverschaffing: IAS
houders van gewone aandelen van gewone aandelen van de moedermaatschappij. [Zie: winst 33 70 a
de moedermaatschappij
(verlies)]

informatieverschaffing: IAS
1 106 d i,
informatieverschaffing: IAS 1
81A a,
informatieverschaffing: IAS 7
18 b, informatieverschaffing:
IFRS 1 24 b,
informatieverschaffing: IFRS
1 32 a ii, voorbeeld: IFRS 12
B10 b, voorbeeld: IFRS 17
113 b — ingangsdatum
1.1.2021, voorbeeld: IFRS 4
39L e — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9,
informatieverschaffing: IFRS
8 28 b,
informatieverschaffing: IFRS
8 23
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ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParen
tEntityAbstract

Winst (verlies), toe te rekenen aan
houders van gewone aandelen van
de moedermaatschappij [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParen
tEntityIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Winst (verlies), toe te rekenen aan
houders van gewone aandelen van
de moedermaatschappij, met
inbegrip van verwaterende effecten

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOw
nersOfParent

X duration,
credit

Winst (verlies), toe te rekenen aan De winst (het verlies) uit hoofde van voortgezette en informatieverschaffing:
eigenaars van de
beëindigde bedrijfsactiviteiten toe te rekenen aan eigenaars IAS 1 81B a ii
moedermaatschappij
van de moedermaatschappij. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

X duration,
credit

Winst (verlies) voor belasting

De winst (het verlies) vóór belastinglasten of -baten. [Zie: voorbeeld: IAS 1 103,
winst (verlies)]
voorbeeld: IAS 1 102,
informatieverschaffing: IFRS
5 33 b i, voorbeeld: IFRS 8
28 b, voorbeeld:
IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuing
Operations

X duration,
credit

Winst (verlies) uit hoofde van
voortgezette bedrijfsactiviteiten

De winst (het verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfs informatieverschaffing: IAS
activiteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [mem 1 81A a,
ber]; winst (verlies)]
informatieverschaffing: IFRS
12 B12 b vi,
informatieverschaffing: IFRS
8 28 b,
informatieverschaffing: IFRS
8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuing
OperationsAttributableTo
NoncontrollingInterests

X duration,
credit

Winst (verlies) uit hoofde van
voortgezette bedrijfsactiviteiten toe
te rekenen aan belangen zonder
zeggenschap

De winst (het verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfs voorbeeld: IFRS 5 Voorbeeld
activiteiten toe te rekenen aan belangen zonder zeggen 11, voorbeeld: IFRS 5 33 d
schap. [Zie: winst (verlies) uit hoofde van voortgezette
bedrijfsactiviteiten; belangen zonder zeggenschap]

NL

ifrs-full

L 429/612

Prefix

De winst (het verlies) toe te rekenen aan houders van informatieverschaffing: IAS
gewone aandelen van de moedermaatschappij, aangepast 33 70 a
voor de effecten van alle potentiële gewone aandelen die
tot verwatering zullen leiden. [Zie: winst (verlies)]
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Winst (verlies) uit hoofde van
De winst (het verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfs informatieverschaffing: IAS
voortgezette bedrijfsactiviteiten toe activiteiten toe te rekenen aan houders van gewone aan 33 70 a
te rekenen aan houders van
delen van de moedermaatschappij. [Zie: voortgezette be
gewone aandelen van de
drijfsactiviteiten [member]; winst (verlies) uit hoofde van
moedermaatschappij
voortgezette bedrijfsactiviteiten]

ifrs-full

ProfitLossFromContinuing
OperationsAttributableToOr
dinaryEquityHoldersOfParen
tEntityIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Winst (verlies) uit hoofde van
voortgezette bedrijfsactiviteiten toe
te rekenen aan houders van
gewone aandelen van de
moedermaatschappij, met inbegrip
van verwaterende effecten

De winst (het verlies) uit hoofde van voortgezette bedrijfs informatieverschaffing: IAS
activiteiten toe te rekenen aan houders van gewone aan 33 70 a
delen van de moedermaatschappij, aangepast voor de ef
fecten van alle potentiële gewone aandelen die tot ver
watering zullen leiden. [Zie: winst (verlies) uit hoofde
van voortgezette bedrijfsactiviteiten]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinued
Operations

X duration,
credit

Winst (verlies) uit hoofde van
beëindigde bedrijfsactiviteiten

De winst (het verlies) uit hoofde van beëindigde bedrijfs informatieverschaffing: IAS
activiteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; 1 82 ea,
winst (verlies)]
informatieverschaffing: IAS 1
98 e, informatieverschaffing:
IFRS 12 B12 b vii,
informatieverschaffing:
IFRS 5 33 a

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinued
OperationsAttributableTo
NoncontrollingInterests

X duration,
credit

Winst (verlies) uit hoofde van
beëindigde bedrijfsactiviteiten toe
te rekenen aan belangen zonder
zeggenschap

De winst (het verlies) uit hoofde van beëindigde bedrijfs voorbeeld: IFRS 5 Voorbeeld
activiteiten toe te rekenen aan belangen zonder zeggen 11, voorbeeld: IFRS 5 33 d
schap. [Zie: winst (verlies) uit hoofde van beëindigde be
drijfsactiviteiten; belangen zonder zeggenschap]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinued
OperationsAttributableToOr
dinaryEquityHoldersOfParen
tEntity

X duration,
credit

Winst (verlies) uit hoofde van
beëindigde bedrijfsactiviteiten toe
te rekenen aan houders van
gewone aandelen van een
moedermaatschappij

De winst (het verlies) uit hoofde van beëindigde bedrijfs informatieverschaffing: IAS
activiteiten toe te rekenen aan houders van gewone aan 33 70 a
delen van de moedermaatschappij. [Zie: winst (verlies) uit
hoofde van beëindigde bedrijfsactiviteiten]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinued
OperationsAttributableToOr
dinaryEquityHoldersOfParen
tEntityIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Winst (verlies) uit hoofde van
beëindigde bedrijfsactiviteiten toe
te rekenen aan houders van
gewone aandelen van de
moedermaatschappij, met inbegrip
van verwaterende effecten

De winst (het verlies) uit hoofde van beëindigde bedrijfs informatieverschaffing: IAS
activiteiten toe te rekenen aan houders van gewone aan 33 70 a
delen van de moedermaatschappij, aangepast voor de ef
fecten van alle potentiële gewone aandelen die tot ver
watering zullen leiden. [Zie: winst (verlies) uit hoofde
van beëindigde bedrijfsactiviteiten]

L 429/613
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credit

Publicatieblad van de Europese Unie

ProfitLossFromContinuing
OperationsAttributableToOr
dinaryEquityHoldersOfParen
tEntity

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ProfitLossFromOperatingActi
vities

X duration,
credit

Winst (verlies) uit operationele
activiteiten

De winst (het verlies) uit operationele activiteiten van de voorbeeld: IAS 32 IE33,
entiteit. [Zie: winst (verlies)]
gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTax

X duration,
credit

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

De winst die (het verlies dat) de nettomutatie behelst van informatieverschaffing: IFRS
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die 14 23
verband houdt met winst of verlies en de nettomutatie
van de gerelateerde uitgestelde belasting. [Zie: nettomuta
tie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregule
ring die verband houdt met winst of verlies; nettomutatie
van de uitgestelde belasting die voortvloeit uit uitgestelde
rekeningen in verband met prijsregulering die verband
houdt met winst of verlies; winst (verlies)]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTaxAttributa
bleToNoncontrollingInterests

X duration,
credit

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, toe te
rekenen aan belangen zonder
zeggenschap

De winst (het verlies), toe te rekenen aan belangen zonder voorbeeld: IFRS 14 IE1,
zeggenschap, die (dat) de nettomutatie behelst van uit voorbeeld: IFRS 14 23
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering die
verband houdt met winst of verlies en de nettomutatie
van de gerelateerde uitgestelde belasting. [Zie: winst (ver
lies), 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; belangen zonder zeg
genschap]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTaxAttributa
bleToOwnersOfParent

X duration,
credit

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 gerelateerde
uitgestelde belasting, toe te
rekenen aan eigenaars van de
moedermaatschappij

De winst (het verlies), toe te rekenen aan eigenaars van de voorbeeld: IFRS 14 IE1,
moedermaatschappij, die (dat) de nettomutatie behelst van voorbeeld: IFRS 14 23
uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die
verband houdt met winst of verlies en de nettomutatie
van de gerelateerde uitgestelde belasting. [Zie: winst (ver
lies), 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]

ifrs-full

ProfitLossOfAcquiree

X duration,
credit

Winst (verlies) van de
overgenomen partij sinds de
overnamedatum

De winst (het verlies) van de overgenomen partij, sinds de informatieverschaffing: IFRS
overnamedatum, opgenomen in het geconsolideerde over 3 B64 q i
zicht van het totaalresultaat. [Zie: winst (verlies)]
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Winst (verlies) van de
samengevoegde entiteit alsof de
combinatie aan het begin van de
periode plaatsvond

De winst (het verlies) van de samengevoegde entiteit alsof informatieverschaffing: IFRS
de overnamedatum voor alle bedrijfscombinaties die tij 3 B64 q ii
dens het jaar plaatsvonden, het begin van de jaarlijkse
verslagperiode was. [Zie: bedrijfscombinaties [member];
winst (verlies)]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnEx
changingConstructionServi
cesForFinancialAsset2011

X duration,
credit

Winst (verlies) opgenomen uit
hoofde van de ruil van
bouwdiensten tegen een financieel
actief

De winst (het verlies) opgenomen uit hoofde van de ruil informatieverschaffing: SIC
van bouwdiensten tegen een financieel actief in het kader 29 6A
van dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkom
sten. [Zie: dienstverlening uit hoofde van concessieover
eenkomsten [member]; winst (verlies)]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnEx
changingConstructionServi
cesForIntangibleAsset2011

X duration,
credit

Winst (verlies) opgenomen uit
hoofde van de ruil van
bouwdiensten tegen een
immaterieel actief

De winst (het verlies) opgenomen uit hoofde van de ruil informatieverschaffing: SIC
van bouwdiensten tegen een immaterieel actief in het 29 6A
kader van dienstverlening uit hoofde van concessieover
eenkomsten. [Zie: dienstverlening uit hoofde van conces
sieovereenkomsten [member]; winst (verlies)]

ifrs-full

ProfitsLossesOnDisposalOfIn
vestmentsAndChangesInValu
eOfInvestments

X duration,
credit

Winst (verlies) uit hoofde van de
vervreemding van beleggingen en
veranderingen in de waarde van
beleggingen

De winst (het verlies) uit hoofde van de vervreemding van informatieverschaffing: IAS
beleggingen en veranderingen van de waarde van beleg 26 35 b ix
gingen. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

ProgrammingAssets

X instant,
debit

Programmeringsactiva

Het bedrag van de activa die verband houden met pro gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55
grammering. [Zie: activa]

ifrs-full

PropertyAmountContributed
ToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Vastgoed, bedrag bijgedragen aan
de reële waarde van
fondsbeleggingen

Het bedrag dat vastgoed bijdraagt aan de reële waarde van voorbeeld: IAS 19 142 d
fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioen
regelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen re
ële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndPro X duration,
debit
jectManagementExpense

Lasten uit hoofde van
vastgoedontwikkelings- en
-projectbeheer

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit vastgoedont gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
wikkelings- en projectbeheer.

L 429/615

X duration,
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Publicatieblad van de Europese Unie

ProfitLossOfCombinedEntity

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Het bedrag aan baten die voortvloeien uit vastgoedont gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
wikkelings- en -projectbeheer.

ifrs-full

PropertyIntendedForSaleInOr
dinaryCourseOfBusiness

X instant,
debit

Vastgoed bedoeld voor verkoop in Het bedrag aan vastgoed bedoeld voor verkoop in het gebruikelijke werkwijze: IAS
het kader van de normale
kader van de normale bedrijfsvoering van de entiteit. Vast 1 55
bedrijfsvoering
goed heeft betrekking op terreinen of een gebouw — of
deel van een gebouw — of allebei.

ifrs-full

PropertyManagementExpense

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van
vastgoedbeheer

Het bedrag aan lasten die verband houden met vastgoed gebruikelijke werkwijze: IAS
beheer. Vastgoed heeft betrekking op terreinen of een 1 112 c
gebouw — of deel van een gebouw — of allebei.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment

X instant,
debit

Materiële vaste activa

Het bedrag aan immateriële activa: a) die worden aange informatieverschaffing: IAS 1
houden voor gebruik in de productie of levering van 54 a, informatieverschaffing:
goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor IAS 16 73 e
bestuurlijke doeleinden; en b) waarvan men verwacht dat
ze langer dan één periode zullen worden gebruikt.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tAbstract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
ByOperatingLeaseStatusAxis

axis

Materiële vaste activa op basis van De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
de status van de operationele lease leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 16 95
[axis]
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
ByOperatingLeaseStatusMem
ber

member

Materiële vaste activa op basis van Dit lid geeft alle materiële vaste activa indien opgesplitst informatieverschaffing: IFRS
de status van de operationele lease op basis van de status van de operationele lease door een 16 95
[member]
lessor. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde
voor de as “Materiële vaste activa op basis van de status
van de operationele lease” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
CarryingAmountAtCostOfRe
valuedAssets

X instant,
debit

Materiële vaste activa,
geherwaardeerde activa,
gewaardeerd tegen kostprijs

Het bedrag aan materiële vaste activa die zouden zijn informatieverschaffing: IAS
opgenomen als de geherwaardeerde activa waren geboekt 16 77 e
volgens het kostprijsmodel. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment X instant,
CarryingAmountOfAssetsReti debit
redFromActiveUse

Materiële vaste activa, activa die
buiten dienst zijn gesteld en niet
zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop

Het bedrag aan materiële vaste activa die buiten dienst voorbeeld: IAS 16 79 c
zijn gesteld en niet zijn geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop overeenkomstig IFRS 5. [Zie: materiële vaste
activa]

Materiële vaste activa [abstract]

18.12.2020

Baten uit hoofde van
vastgoedontwikkelings- en
-projectbeheer
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X instant,
debit

Materiële vaste activa,
geherwaardeerde activa

Het bedrag aan materiële vaste activa opgenomen tegen informatieverschaffing: IAS
geherwaardeerde waarde. [Zie: materiële vaste activa]
16 77

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tExpendituresRecognisedFor
Constructions

X instant,
debit

Materiële vaste activa, uitgaven
Het bedrag aan uitgaven die zijn opgenomen in de boek informatieverschaffing: IAS
opgenomen tijdens de bouw ervan waarde van een materieel vast actief in aanbouw. [Zie: 16 74 b
boekwaarde [member]; materiële vaste activa]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
FairValueUsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Materiële vaste activa, reële waarde Het bedrag aan materiële vaste activa waarvoor de reële informatieverschaffing: IFRS
gebruikt als veronderstelde
waarde was gebruikt als veronderstelde kostprijs in het 1 30
kostprijs
IFRS-openingsoverzicht van de financiële positie. [Zie: ma
teriële vaste activa]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
GrossCarryingAmountFully
Depreciated

X instant,
debit

Materiële vaste activa,
brutoboekwaarde van volledig
afgeschreven activa die nog
worden gebruikt

De brutoboekwaarde van volledig afgeschreven materiële voorbeeld: IAS 16 79 b
vaste activa die nog worden gebruikt. [Zie: brutoboek
waarde [member]; materiële vaste activa]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
Member

member

Materiële vaste activa [abstract]

De lid geeft materiële vaste activa aan. Dit vertegenwoor informatieverschaffing: IAS
digt tevens de standaardwaarde voor de as “Klassen van 16 73, voorbeeld: IAS 36
materiële vaste activa” indien er geen ander lid wordt 127, voorbeeld: IFRS 16 53
gebruikt. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
NotSubjectToOperatingLease
sMember

member

Materiële vaste activa die geen
voorwerp uitmaken van
operationele leases [member]

Dit lid geeft materiële vaste activa aan die geen voorwerp informatieverschaffing: IFRS
uitmaken van operationele leases. Een operationele lease is 16 95
een leaseovereenkomst die niet nagenoeg alle aan de ei
gendom van een onderliggend actief verbonden risico’s en
voordelen overdraagt. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
PledgedAsSecurity

X instant,
debit

Materiële vaste activa, verstrekt als Het bedrag aan materiële vaste activa die als zekerheid informatieverschaffing: IAS
zekerheid
voor verplichtingen zijn verstrekt. [Zie: materiële vaste 16 74 a
activa]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
RecognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
debit

Materiële vaste activa opgenomen
op de overnamedatum

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
RestrictionsOnTitle

X instant,
debit

Materiële vaste activa, beperkingen Het bedrag van de materiële vaste activa die onderhevig informatieverschaffing: IAS
op eigendom
zijn aan beperkingen op eigendom. [Zie: materiële vaste 16 74 a
activa]
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Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor ma voorbeeld: IFRS 3 B64 i,
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Materiële vaste activa,
herwaardering [abstract]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
RevaluationSurplus

X instant,
credit

Materiële vaste activa,
herwaarderingsreserve

Het bedrag van de herwaarderingsreserve die betrekking informatieverschaffing: IAS
heeft op materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa; 16 77 f
herwaarderingsreserves]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentSubjectToOperating
LeasesMember

member

Materiële vaste activa die het
voorwerp uitmaken van
operationele leases [member]

Dit lid geeft materiële vaste activa aan die het voorwerp informatieverschaffing: IFRS
uitmaken van operationele leases. Een operationele lease is 16 95
een leaseovereenkomst die niet nagenoeg alle aan de ei
gendom van een onderliggend actief verbonden risico’s en
voordelen overdraagt. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
TemporarilyIdle

X instant,
debit

Materiële vaste activa, tijdelijk
ongebruikt

Het bedrag van de tijdelijk ongebruikte materiële vaste voorbeeld: IAS 16 79 a
activa. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

PropertyServiceChargeExpen
se

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van
onderhoudskosten voor vastgoed

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit kosten met gebruikelijke werkwijze: IAS
betrekking tot het onderhoud van vastgoed.
1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome

X duration,
credit

Baten uit hoofde van
onderhoudskosten voor vastgoed

Het bedrag aan baten die voortvloeien uit kosten met gebruikelijke werkwijze: IAS
betrekking tot het onderhoud van vastgoed.
1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeInco
meExpense

X duration,
credit

Baten (lasten) die voortvloeien uit
onderhoudskosten voor vastgoed

Het bedrag aan baten of lasten die voortvloeien uit on gebruikelijke werkwijze: IAS
derhoudskosten voor vastgoed. [Zie: lasten uit hoofde van 1 112 c
onderhoudskosten voor vastgoed; baten uit hoofde van
onderhoudskosten voor vastgoed]

ifrs-full

PropertyServiceChargeInco
meExpenseAbstract

ifrs-full

PropertyTaxExpense

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van belasting op Het bedrag aan lasten uit hoofde van op vastgoed geheven gebruikelijke werkwijze: IAS
vastgoed
belasting. Vastgoed heeft betrekking op terreinen of een 1 85
gebouw — of deel van een gebouw — of allebei.

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInte
restInAssociate

X.XX
duration

Omvang van het eigendomsbelang De omvang van het eigendomsbelang in een geassocieerde informatieverschaffing: IAS
in een geassocieerde deelneming
deelneming toe te rekenen aan de entiteit. [Zie: geassoci 27 17 b iii,
eerde deelnemingen [member]]
informatieverschaffing: IAS
27 16 b iii,
informatieverschaffing: IFRS
12 21 a iv
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ProportionOfOwnershipInte
restInJointOperation

X.XX
duration

Omvang van het eigendomsbelang De omvang van het eigendomsbelang in een gezamenlijke informatieverschaffing: IFRS
in een gezamenlijke
bedrijfsactiviteit toe te rekenen aan de entiteit. [Zie: geza 12 21 a iv
bedrijfsactiviteit
menlijke bedrijfsactiviteiten [member]]

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInte
restInJointVenture

X.XX
duration

Omvang van het eigendomsbelang De omvang van het eigendomsbelang in een joint venture informatieverschaffing: IAS
in een joint venture
toe te rekenen aan de entiteit. [Zie: joint ventures [mem 27 17 b iii,
ber]]
informatieverschaffing: IAS
27 16 b iii,
informatieverschaffing: IFRS
12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInte
restInSubsidiary

X.XX
duration

Omvang van het eigendomsbelang De omvang van het eigendomsbelang in een dochter informatieverschaffing: IAS
in een dochteronderneming
onderneming toe te rekenen aan de entiteit. [Zie: dochter 27 17 b iii,
ondernemingen [member]]
informatieverschaffing: IAS
27 16 b iii,
informatieverschaffing: IFRS
12 19 B c

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInte
restsHeldByNoncontrollingIn
terests

X.XX
duration

Omvang van eigendomsbelangen
aangehouden door belangen
zonder zeggenschap

De omvang van eigendomsbelangen in een dochteronder informatieverschaffing: IFRS
neming aangehouden door belangen zonder zeggenschap. 12 12 c
[Zie: dochterondernemingen [member]; belangen zonder
zeggenschap]

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHel X.XX
duration
dInAssociate

Omvang van stemrechten
aangehouden in een geassocieerde
deelneming

De omvang van de stemrechten in een geassocieerde deel informatieverschaffing: IAS
neming aangehouden door de entiteit. [Zie: geassocieerde 27 17 b iii,
deelnemingen [member]]
informatieverschaffing: IAS
27 16 b iii,
informatieverschaffing: IFRS
12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHel X.XX
dInSubsidiary
duration

Omvang van stemrechten
aangehouden in een
dochteronderneming

De omvang van de stemrechten in een dochteronder informatieverschaffing: IAS
neming aangehouden door de entiteit. [Zie: dochteronder 27 17 b iii,
nemingen [member]]
informatieverschaffing: IAS
27 16 b iii,
informatieverschaffing: IFRS
12 19B c
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ProportionOfVotingRights
HeldByNoncontrollingInte
rests

X.XX
duration

Omvang van stemrechten
aangehouden door belangen
zonder zeggenschap

De omvang van de stemrechten in een dochteronder informatieverschaffing: IFRS
neming aangehouden door belangen zonder zeggenschap. 12 12 d
[Zie: dochterondernemingen [member]; belangen zonder
zeggenschap]

ifrs-full

ProportionOfVotingRights
HeldInJointOperation

X.XX
duration

Omvang van stemrechten
aangehouden in een gezamenlijke
bedrijfsactiviteit

De omvang van de stemrechten in een gezamenlijke be informatieverschaffing: IFRS
drijfsactiviteit aangehouden door de entiteit. [Zie: geza 12 21 a iv
menlijke bedrijfsactiviteiten [member]]

ifrs-full

ProportionOfVotingRights
HeldInJointVenture

X.XX
duration

Omvang van stemrechten
aangehouden in een joint venture

De omvang van de stemrechten in een joint venture aan informatieverschaffing: IAS
gehouden door de entiteit. [Zie: joint ventures [member]] 27 17 b iii,
informatieverschaffing: IAS
27 16 b iii,
informatieverschaffing: IFRS
12 21 a iv

ifrs-full

ProvisionForCreditCommit
mentsMember

member

Voorziening voor
kredietverbintenissen [member]

Dit lid geeft een voorziening aan voor kredietverbintenis gebruikelijke werkwijze: IAS
sen die de entiteit heeft aangegaan. [Zie: andere voorzie 37 84
ningen [member]]

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitati
onCosts

X instant,
credit

Voorziening voor ontmantelings-,
herstel- en saneringskosten

Het bedrag van de voorziening voor kosten in verband voorbeeld: IAS 37 D
met ontmanteling, herstel en sanering. [Zie: andere voor Voorbeelden:
zieningen]
informatieverschaffing,
voorbeeld: IAS 37 87

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitati
onCostsAbstract

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitati
onCostsMember

member

Voorziening voor ontmantelings-,
herstel- en saneringskosten
[member]

ifrs-full

ProvisionForTaxesOtherTha
nIncomeTaxMember

member

Voorziening voor belastingen die Dit lid geeft een voorziening aan voor belastingen die gebruikelijke werkwijze: IAS
geen winstbelasting zijn [member] geen winstbelasting zijn. Winstbelastingen omvatten alle 37 84
binnenlandse en buitenlandse belastingen die zijn geba
seerd op fiscale winsten. Winstbelastingen omvatten ook
belastingen, zoals bronbelasting, die door een dochter
onderneming, geassocieerde deelneming of gezamenlijke
overeenkomst zijn verschuldigd op uitkeringen aan de
verslaggevende entiteit. [Zie: andere voorzieningen [mem
ber]]
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ProvisionOfGuaranteesOrCol
lateralByEntityRelatedPar
tyTransactions

X duration

Het bedrag aan garanties of zekerheden verstrekt door de voorbeeld: IAS 24 21 h
Verstrekking van garanties of
zekerheden door de entiteit,
entiteit in het kader van transacties met verbonden partij
transacties met verbonden partijen en. [Zie: garanties [member]; verbonden partijen [mem
ber]]

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCol
lateralToEntityRelatedPar
tyTransactions

X duration

Verstrekking van garanties of
Het bedrag aan garanties of zekerheden verstrekt aan de voorbeeld: IAS 24 21 h
zekerheden aan de entiteit,
entiteit in het kader van transacties met verbonden partij
transacties met verbonden partijen en. [Zie: garanties [member]; verbonden partijen [mem
ber]]

ifrs-full

Provisions

X instant,
credit

Voorzieningen

ifrs-full

ProvisionsAbstract

ifrs-full

ProvisionsArisingFromLiabili
tyAdequacyTests

X instant,
credit

Voorzieningen die voortvloeien uit Het bedrag aan voorzieningen die voortvloeien uit een
toereikendheidstoetsen van de
beoordeling of de boekwaarde van een verzekeringsver
verplichtingen
plichting moet worden verhoogd (of de boekwaarde van
hiermee verband houdende acquisitiekosten of immateri
ële activa moet worden verlaagd), op basis van een be
oordeling van toekomstige kasstromen. [Zie: boekwaarde
[member]; voorzieningen]

ifrs-full

ProvisionsForDoubtfulDebts
RelatedToOutstandingBalan
cesOfRelatedPartyTransaction

X instant,
credit

Voorzieningen voor dubieuze
vorderingen gerelateerd aan
uitstaande saldi van transacties
met verbonden partijen

Het bedrag aan voorzieningen voor dubieuze vorderingen informatieverschaffing: IAS
gerelateerd aan het bedrag aan uitstaande saldi in het 24 18 c
kader van transacties met verbonden partijen. [Zie: voor
zieningen]

ifrs-full

ProvisionsForEmployeeBene
fits

X instant,
credit

Voorzieningen voor
personeelsbeloningen

Het bedrag aan voorzieningen voor personeelsbeloningen. informatieverschaffing:
[Zie: lasten uit hoofde van personeelsbeloningen; voorzie IAS 1 78 d
ningen]

ifrs-full

ProvisionsForFutureNonparti
cipatingBenefits

X instant,
credit

Voorzieningen voor toekomstige
niet-participatieve beloningen

Het bedrag aan voorzieningen voor toekomstige niet-par voorbeeld: IFRS 4 IG22 e
ticipatieve beloningen. [Zie: voorzieningen]
-vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ProvisionUsedOtherProvisions X duration,
debit

Gebruikte voorziening, andere
voorzieningen.

Het bedrag dat is gebruikt (d.w.z. aangewend en ten laste informatieverschaffing: IAS
van de voorziening gebracht) voor andere voorzieningen. 37 84 c
[Zie: andere voorzieningen]

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Het bedrag van de verplichtingen met een onzeker tijdstip informatieverschaffing:
of bedrag:
IAS 1 54 l

voorbeeld: IFRS 4 IG22 d —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorzieningen [abstract]

L 429/621

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Gekochte callopties [member]

Dit lid geeft gekochte afgeleide financiële contracten aan voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
die de entiteit het recht geven maar niet verplichten om voorbeeld: IFRS 7 B33
een onderliggend actief te kopen tegen een opgegeven
uitoefenprijs. [Zie: derivaten [member]]

ifrs-full

PurchaseOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Aankoop van voor verkoop
beschikbare financiële activa

De kasuitstroom voor de aankoop van voor verkoop be gebruikelijke werkwijze: IAS
schikbare financiële activa. [Zie: voor verkoop beschikbare 7 16 — vervaldatum
financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

PurchaseOfBiologicalAssets

X duration,
credit

Aankoop van biologische activa

De kasuitstroom voor de aankoop van biologische activa. gebruikelijke werkwijze: IAS
7 16
[Zie: biologische activa]

ifrs-full

PurchaseOfExplorationAndE
valuationAssets

X duration,
credit

Aankoop van exploratie- en
evaluatieactiva

De kasuitstroom voor de aankoop van exploratie- en eva gebruikelijke werkwijze: IAS
luatieactiva. [Zie: exploratie- en evaluatieactiva [member]] 7 16

ifrs-full

PurchaseOfFinancialInstru
X duration,
mentsClassifiedAsInvestingAc credit
tivities

Aankoop van financiële
instrumenten, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasuitstroom voor de aankoop van financiële instru gebruikelijke werkwijze: IAS
7 16
menten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

PurchaseOfIntangibleAssets
ClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Aankoop van immateriële activa,
geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasuitstroom voor de aankoop van immateriële activa, voorbeeld: IAS 7 16 a
geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: andere im
materiële activa dan goodwill]

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInAssocia
tes

X duration,
credit

Aankoop van belangen in
geassocieerde deelnemingen

De kasuitstroom voor de aankoop van belangen in geas gebruikelijke werkwijze: IAS
socieerde deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen 7 16
[member]]

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
credit

Aankoop van belangen in
investeringen die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode

De kasuitstroom voor de aankoop van belangen in inves gebruikelijke werkwijze: IAS
teringen die administratief werden verwerkt volgens de 7 16
vermogensmutatiemethode. [Zie: investeringen die admi
nistratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatie
methode]

ifrs-full

PurchaseOfInvestmentProper
ty

X duration,
credit

Aankoop van vastgoedbeleggingen De kasuitstroom voor de aankoop van vastgoedbeleggin gebruikelijke werkwijze: IAS
7 16
gen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

18.12.2020
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Aankoop van investeringen die
geen investeringen zijn die
administratief werden verwerkt
volgens de
vermogensmutatiemethode

De kasuitstroom voor de aankoop van investeringen die gebruikelijke werkwijze: IAS
geen investeringen zijn die administratief werden verwerkt 7 16
volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie: investeringen
die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode; investeringen die geen investeringen zijn
die administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode]

ifrs-full

PurchaseOfMiningAssets

X duration,
credit

Aankoop van mijnbouwactiva

De kasuitstroom voor de aankoop van mijnbouwactiva. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: mijnbouwactiva]
7 16

ifrs-full

PurchaseOfOilAndGasAssets

X duration,
credit

Aankoop van olie- en gasactiva

De kasuitstroom voor de aankoop van olie- en gasactiva. gebruikelijke werkwijze: IAS
7 16
[Zie: olie- en gasactiva]

ifrs-full

PurchaseOfOtherLongtermAs
setsClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
credit

Aankoop van andere
langetermijnactiva, geclassificeerd
als investeringsactiviteiten

De kasuitstroom voor de aankoop van langetermijnactiva voorbeeld: IAS 7 16 a
die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde over
zicht of dezelfde toelichting, geclassificeerd als investe
ringsactiviteiten. [Zie: activa]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAn
dEquipmentClassifiedAsInves
tingActivities

X duration,
credit

Aankoop van materiële vaste
activa, geclassificeerd als
investeringsactiviteiten

De kasuitstroom voor de aankoop van materiële vaste voorbeeld: IAS 7 16 a
activa, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: ma
teriële vaste activa]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAn
dEquipmentIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillInvest
mentPropertyAndOtherNon
currentAssets

X duration,
credit

Aankoop van materiële vaste
activa, andere immateriële activa
dan goodwill, vastgoedbeleggingen
en andere vaste activa

De kasuitstroom voor de aankoop van materiële vaste gebruikelijke werkwijze: IAS
activa, andere immateriële activa dan goodwill, vastgoed 7 16
beleggingen en andere vaste activa. [Zie: andere immate
riële activa dan goodwill; vastgoedbeleggingen; andere
vaste activa; materiële vaste activa]

ifrs-full

PurchaseOfTreasuryShares

X duration,
debit

Aankoop van eigen aandelen

De daling van het eigen vermogen resulterend uit de aan gebruikelijke werkwijze: IAS
koop van eigen aandelen. [Zie: ingekochte eigen aandelen] 1 106 d

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentAssets

X duration,
debit

Aankopen, waardering tegen reële
waarde, activa

De stijging van de waardering tegen reële waarde van informatieverschaffing: IFRS
activa resulterend uit aankopen van deze activa. [Zie: ge 13 93 e iii
waardeerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
credit

Aankopen, waardering tegen reële
waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De stijging van de waardering tegen reële waarde van informatieverschaffing: IFRS
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit resulterend 13 93 e iii
uit aankopen van deze eigenvermogensinstrumenten. [Zie:
gewaardeerd tegen reële waarde [member]; eigenver
mogensinstrumenten van een entiteit [member]]

L 429/623
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Label
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Aankopen, waardering tegen reële
waarde, verplichtingen

ifrs-full

PurchasesOfGoodsRelatedPar
tyTransactions

X duration,
debit

Aankopen van goederen,
Het bedrag aan door de entiteit aangekochte goederen in voorbeeld: IAS 24 21 a
transacties met verbonden partijen het kader van transacties met verbonden partijen. [Zie:
verbonden partijen [member]]

ifrs-full

PurchasesOfPropertyAndO
therAssetsRelatedPartyTran
sactions

X duration,
debit

Aankopen van vastgoed en andere Het bedrag aan door de entiteit aangekocht vastgoed en voorbeeld: IAS 24 21 b
activa, transacties met verbonden andere activa in het kader van transacties met verbonden
partijen
partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

QualitativeAssessmentOfEsti
matedEffectOfPracticalExpe
dientsUsedWhenApplyin
gIFRS15Retrospectively

text

Kwalitatieve beoordeling van het
geschatte effect van praktische
hulpmiddelen gehanteerd bij de
retroactieve toepassing van IFRS
15

De kwalitatieve beoordeling van het geschatte effect van informatieverschaffing: IFRS
de praktische hulpmiddelen gehanteerd bij de retroactieve 15 C6 b
toepassing van IFRS 15.

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec text
tOnFinancialStatementsOf
ChangeInActivitiesThatPermit
tedInsurerToReassessWhethe
rItsActivitiesArePredominant
lyConnectedWithInsurance

Kwalitatieve beschrijving van effect
op jaarrekening van verandering in
activiteiten die verzekeraar in staat
stelde opnieuw te beoordelen of
zijn activiteiten overwegend
verband houden met verzekering

Kwalitatieve beschrijving van het effect op de jaarrekening informatieverschaffing: IFRS
van de verandering in activiteiten die de verzekeraar in 4 39C c iii — vervaldatum
staat stelde opnieuw te beoordelen of zijn activiteiten 1.1.2021
overwegend verband houden met verzekering.

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec text
tOnFinancialStatementsOf
ChangeInActivitiesThatResul
tedInInsurerNoLongerQualify
ingToApplyTemporaryExemp
tionFromIFRS9

Kwalitatieve beschrijving van effect
op jaarrekening van verandering in
activiteiten waardoor verzekeraar
niet langer in aanmerking komt
voor tijdelijke vrijstelling van IFRS
9

Kwalitatieve beschrijving van het effect op de jaarrekening informatieverschaffing: IFRS
van de verandering in activiteiten waardoor de verzekeraar 4 39D c — vervaldatum
niet langer in aanmerking komt voor de tijdelijke vrijstel 1.1.2021
ling van IFRS 9.

ifrs-full

QualitativeInformationAbout
ContinuingInvolvementInDe
recognisedFinancialAssets

Kwalitatieve informatie over
aanhoudende betrokkenheid bij
niet langer opgenomen financiële
activa

Kwalitatieve informatie over de aanhoudende betrokken informatieverschaffing: IFRS
heid van de entiteit bij niet langer opgenomen financiële 7 42E f
activa ter verklaring en onderbouwing van vereiste kwan
titatieve toelichtingen. [Zie: financiële activa]

text

De stijging van de waardering tegen reële waarde van informatieverschaffing: IFRS
verplichtingen die resulteren uit aankopen van deze ver 13 93 e iii
plichtingen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [mem
ber]]

18.12.2020
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Kwalitatieve informatie over doelstellingen, beleid en pro informatieverschaffing: IAS
cedures van de entiteit op het gebied van kapitaalbeheer. 1 135 a
Dit moet het volgende bevatten: een beschrijving van wat
zij als kapitaal beheert, de aard van van buitenaf opge
legde kapitaalvereisten en de wijze waarop die vereisten
worden beheerd, alsook de wijze waarop de entiteit haar
doelstellingen op het gebied van kapitaalbeheer verwezen
lijkt. [Zie: kapitaalvereisten [member]]

ifrs-full

QualitativeInformationAbout
SensitivityAndInformationA
boutThoseTermsAndConditi
onsOfInsuranceContractsTha
tHaveMaterialEffect

text

Kwalitatieve informatie over de
gevoeligheid en informatie over de
bepalingen en voorwaarden van
verzekeringscontracten die een
materieel effect hebben

Kwalitatieve informatie over de gevoeligheid voor verzeke informatieverschaffing: IFRS
ringsrisico, en informatie over de bepalingen en voor 4 39A b — vervaldatum
waarden van verzekeringscontracten die een materieel ef 1.1.2021
fect hebben op het bedrag, het tijdstip en de onzekerheid
van de toekomstige kasstromen van de verzekeraar. [Zie:
types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

RangeAxis

axis

Bandbreedte [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 13 IE63,
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten voorbeeld: IFRS 13 B6,
informatieverschaffing: IFRS
die de tabel vervolledigen.
14 33 b,
informatieverschaffing: IFRS
17 120 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
2 45 d, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

RangeOfEstimatesWit
hinWhichFairValueIsLikelyTo
LieForBiologicalAssetsAtCost

text

Bandbreedte van schattingen
waarbinnen de reële waarde
waarschijnlijk zal liggen voor
biologische activa, gewaardeerd
tegen kostprijs

De bandbreedte van schattingen waarbinnen de reële informatieverschaffing: IAS
waarde zeer waarschijnlijk zal liggen voor biologische ac 41 54 c
tiva wanneer de reële waarde niet betrouwbaar kan wor
den bepaald en de entiteit deze waardeert tegen kostprijs
min geaccumuleerde afschrijving en geaccumuleerde bij
zonderewaardeverminderingsverliezen. [Zie: biologische
activa]

ifrs-full

RangeOfEstimatesWit
hinWhichFairValueIsLikelyTo
LieForInvestmentPropertyAt
CostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueMo
del

text

Bandbreedte van schattingen
waarbinnen de reële waarde
waarschijnlijk zal liggen voor
vastgoedbeleggingen, gewaardeerd
tegen kostprijs of in
overeenstemming met IFRS 16
binnen reëlewaardemodel

De bandbreedte van schattingen waarbinnen de reële informatieverschaffing: IAS
waarde zeer waarschijnlijk zal liggen voor vastgoedbeleg 40 78 c
gingen wanneer de entiteit een vastgoedbelegging waar
deert tegen kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16
binnen het reëlewaardemodel omdat de reële waarde nu
en in de toekomst niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs of in overeen
stemming met IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel
[member]; vastgoedbeleggingen]

L 429/625
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Bandbreedte van schattingen
waarbinnen de reële waarde
waarschijnlijk zal liggen voor
vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

De bandbreedte van schattingen waarbinnen de reële informatieverschaffing: IAS
waarde zeer waarschijnlijk zal liggen voor vastgoedbeleg 40 79 e iii
gingen die zijn gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
[Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

RangesMember

member

Bandbreedten [member]

Dit lid geeft samengevoegde bandbreedten aan. Dit ver voorbeeld: IFRS 13 IE63,
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as voorbeeld: IFRS 13 B6,
“Bandbreedte” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
informatieverschaffing: IFRS
14 33 b,
informatieverschaffing: IFRS
17 120 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
2 45 d, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 7

ifrs-full

RangesOfExercisePricesFo
rOutstandingShareOptions
Axis

axis

Bandbreedten van uitoefenprijzen
voor uitstaande aandelenopties
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 2 45 d
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

RangesOfExercisePricesFo
rOutstandingShareOptions
Member

member

Bandbreedten van uitoefenprijzen
voor uitstaande aandelenopties
[member]

Dit lid geeft samengevoegde bandbreedten van uitoefen informatieverschaffing: IFRS
prijzen aan voor uitstaande aandelenopties die nuttig zijn 2 45 d
om te beoordelen hoeveel additionele aandelen er kunnen
worden uitgegeven en op welk tijdstip deze zullen worden
uitgegeven, en hoeveel geldmiddelen bij uitoefening van
die opties kunnen worden ontvangen. Dit vertegenwoor
digt tevens de standaardwaarde voor de as “Bandbreedten
van uitoefenprijzen voor uitstaande aandelenopties” indien
er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: bandbreedten
[member]]

ifrs-full

RatedCreditExposures

X instant

Kredietblootstellingen met een
rating

Het bedrag aan kredietblootstellingen met een rating van voorbeeld: IFRS 7 IG24 c —
externe ratingbureaus. [Zie: kredietpositie]
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

18.12.2020
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RateOfReturnUsedToReflect
TimeValueOfMoneyRegulato
ryDeferralAccountBalances

X.XX instant

Rendement gebruikt om de
tijdswaarde van geld te
weerspiegelen, uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering

Het rendement gebruikt om de tijdswaarde van geld te informatieverschaffing: IFRS
weerspiegelen die van toepassing is op uitgestelde reke 14 33 b
ningen in verband met prijsregulering. [Zie: uitgestelde
rekeningen in verband met prijsregulering [member]]

ifrs-full

RateregulatedActivitiesMem
ber

member

Aan tariefregulering onderworpen
activiteiten [member]

Dit lid geeft activiteiten van een entiteit aan die zijn on
derworpen aan tariefregulering. Dit vertegenwoordigt te
vens de standaardwaarde voor de as “Types aan tariefre
gulering onderworpen activiteiten” indien er geen ander
lid wordt gebruikt.

ifrs-full

RawMaterials

X instant,
debit

Actuele grondstoffen

Een classificatie van actuele voorraad die het bedrag aan voorbeeld: IAS 1 78 c,
activa vertegenwoordigt die worden verbruikt in het kader gebruikelijke werkwijze: IAS
van het productieproces of de verrichting van diensten. 2 37
[Zie: voorraden]

ifrs-full

RawMaterialsAndConsuma
blesUsed

X duration,
debit

Gebruikte grond- en hulpstoffen

Het bedrag aan grond- en hulpstoffen die worden ver voorbeeld: IAS 1 102,
bruikt tijdens het productieproces of tijdens het verrichten informatieverschaffing:
van diensten. [Zie: actuele grondstoffen]
IAS 1 99

ifrs-full

ReceiptsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X duration,
debit

Ontvangsten uit hoofde van
contracten aangehouden voor
handelsdoeleinden

De kasinstroom uit hoofde van contracten aangehouden voorbeeld: IAS 7 14 g
voor handelsdoeleinden.

ifrs-full

ReceiptsFromPremiumsAnd
ClaimsAnnuitiesAndOtherPo
licyBenefits

X duration,
debit

Ontvangsten uit hoofde van
premies en claims, lijfrente en
andere polisvoordelen

De kasinstroom uit hoofde van premies en claims, lijf voorbeeld: IAS 7 14 e —
rente en andere polisvoordelen.
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ReceiptsFromRentsAndSubse
quentSalesOfSuchAssets

X duration,
debit

Ontvangsten uit hoofde van de
verhuur en latere verkoop van
activa die voor verhuur aan derden
worden aangehouden en later voor
verkoop worden aangehouden.

De kasinstroom uit hoofde van de verhuur en latere ver voorbeeld: IAS 7 14
koop met betrekking tot activa die oorspronkelijk voor
verhuur aan derden worden aangehouden en later voor
verkoop worden aangehouden.

ifrs-full

ReceiptsFromRoyaltiesFees
CommissionsAndOtherReve
nue

X duration,
debit

Ontvangsten uit hoofde van
royalty’s, honoraria, provisies en
andere opbrengsten

De kasinstroom uit hoofde van royalty’s, honoraria, pro voorbeeld: IAS 7 14 b
visies en andere opbrengsten. [Zie: andere inkomsten]
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X duration,
debit

Ontvangsten uit hoofde van de
verkoop van goederen en de
verrichting van diensten

De kasinstroom uit hoofde van de verkoop van goederen voorbeeld: IAS 7 14 a
en de verrichting van diensten.

ifrs-full

ReceivablesAndPayablesRela
tedToInsuranceContracts

X instant,
credit

Vorderingen en schulden met
betrekking tot
verzekeringscontracten

Het bedrag aan vorderingen en schulden met betrekking
tot verzekeringscontracten (momenteel verschuldigde be
dragen aan en uit hoofde van tussenpersonen, makelaars
en polishouders in het kader van verzekeringscontracten).

ifrs-full

ReceivablesDueFromAssocia
tes

X instant,
debit

Vorderingen op geassocieerde
deelnemingen

Het bedrag aan vorderingen op geassocieerde deelnemin gebruikelijke werkwijze:
gen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]
IAS 1 78 b

ifrs-full

ReceivablesDueFromJointVen
tures

X instant,
debit

Vorderingen op joint ventures

Het bedrag aan vorderingen op joint ventures. [Zie: joint gebruikelijke werkwijze:
ventures [member]]
IAS 1 78 b

ifrs-full

ReceivablesFromContracts
WithCustomers

X instant,
debit

Vorderingen uit hoofde van
contracten met klanten

Het bedrag van een onvoorwaardelijk recht van een enti
teit op 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 verstrij
ken van tijd is vereist voordat die vergoeding verschuldigd
is.

ifrs-full

ReceivablesFromContracts
WithCustomersAbstract

ifrs-full

ReceivablesFromRentalOfPro
perties

ifrs-full

ifrs-full

voorbeeld: IFRS 4 IG22 g —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

informatieverschaffing: IFRS
15 105,
informatieverschaffing: IFRS
15 116 a

Vorderingen uit hoofde van
contracten met klanten [abstract]
X instant,
debit

Het bedrag aan vorderingen die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze:
huur van eigendommen. Vastgoed heeft betrekking op IAS 1 78 b
terreinen of een gebouw — of deel van een gebouw —
of allebei.

ReceivablesFromSaleOfProper X instant,
debit
ties

Vorderingen uit hoofde van de
verkoop van eigendommen

Het bedrag aan vorderingen die voortvloeien uit de ver gebruikelijke werkwijze:
koop van eigendommen. Vastgoed heeft betrekking op IAS 1 78 b
terreinen of een gebouw — of deel van een gebouw —
of allebei.

ReceivablesFromTaxesOther
ThanIncomeTax

Vorderingen uit hoofde van
Het bedrag aan vorderingen uit hoofde van belastingen gebruikelijke werkwijze:
belastingen die geen winstbelasting die geen winstbelasting zijn. Winstbelastingen omvatten IAS 1 78 b
zijn
alle binnenlandse en buitenlandse belastingen die zijn ge
baseerd op fiscale winsten. Winstbelastingen omvatten
ook belastingen, zoals bronbelasting, die door een doch
teronderneming, geassocieerde deelneming of gezamen
lijke overeenkomst zijn verschuldigd op uitkeringen aan
de verslaggevende entiteit.

X instant,
debit

18.12.2020

Vorderingen uit hoofde van
verhuur van eigendommen
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ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Recepten, formules, modellen,
ontwerpen en prototypen

Het bedrag aan immateriële activa die recepten, formules, voorbeeld: IAS 38 119 f
modellen, ontwerpen en prototypen vertegenwoordigen.
[Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDe
signsAndPrototypesMember

member

Recepten, formules, modellen,
ontwerpen en prototypen
[member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die voorbeeld: IAS 38 119 f
recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypen
vertegenwoordigen. [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnApplicationOfOverlayAp
proachBeforeTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van de toepassing van de
overlappingsbenadering, vóór
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing: IFRS
king tot de toepassing van de overlappingsbenadering, 4 35D b — ingangsdatum bij
vóór belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedra eerste toepassing van IFRS 9
gen 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
totaalresultaat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnApplicationOfOverlayAp
proachNetOfTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van de toepassing van de
overlappingsbenadering, na
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing: IFRS
king tot de toepassing van de overlappingsbenadering, 4 35D b — ingangsdatum bij
na belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen eerste toepassing van IFRS 9
die werden geherclassificeerd naar de winst (het verlies) in
de lopende periode en die in de lopende of vorige peri
oden werden opgenomen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaal
resultaat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnAvailableforsaleFinancia
lAssetsBeforeTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van voor verkoop
beschikbare financiële activa, vóór
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek
king tot voor verkoop beschikbare financiële activa,
vóór belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedra
gen 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: voor verkoop beschikbare
financiële activa; overige onderdelen van het totaalresul
taat]

informatieverschaffing: IAS 1
92 — vervaldatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a ii — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnAvailableforsaleFinancia
lAssetsNetOfTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van voor verkoop
beschikbare financiële activa, na
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek
king tot voor verkoop beschikbare financiële activa, 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: voor verkoop beschikbare
financiële activa; overige onderdelen van het totaalresul
taat]

informatieverschaffing: IAS 1
92 — vervaldatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a ii — vervaldatum
1.1.2021
L 429/629

X instant,
debit
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ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Herclassificatieaanpassingen uit
Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek
hoofde van kasstroomafdekkingen, king tot kasstroomafdekkingen, vóór belastingen. Herclas
vóór belastingen
sificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geherclas
sificeerd 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: kasstroomafdekking [member]; overige onderdelen
van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS 1
92, informatieverschaffing:
IFRS 7 23 d — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnCashFlowHedgesForW
hichHedgedFutureCashFlow
sAreNoLongerExpectedToOc
curNetOfTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van kasstroomafdekkingen
waarvoor de afgedekte verwachte
toekomstige kasstromen naar
verwachting niet langer zullen
optreden, na belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen uit hoofde van
kasstroomafdekkingen waarvoor de afgedekte verwachte
toekomstige kasstromen naar verwachting niet langer zul
len optreden, na belastingen. [Zie: herclassificatieaanpas
singen uit hoofde van kasstroomafdekkingen, na belastin
gen]

informatieverschaffing: IFRS
7 24C b iv,
informatieverschaffing: IFRS
7 24E a

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnCashFlowHedgesForW
hichHedgedItemAffectedProfi
tOrLossNetOfTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van kasstroomafdekkingen
waarvoor de afgedekte post winst
of verlies heeft beïnvloed, na
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen uit hoofde van
kasstroomafdekkingen waarvoor de afgedekte post winst
of verlies heeft beïnvloed, na belastingen. [Zie: herclassi
ficatieaanpassingen uit hoofde van kasstroomafdekkingen,
na belastingen]

informatieverschaffing: IFRS
7 24C b iv,
informatieverschaffing: IFRS
7 24E a

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnCashFlowHedgesForW
hichReserveOfCashFlowHed
gesWillNotBeRecoveredInO
neOrMoreFuturePeriodsNe
tOfTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van kasstroomafdekkingen
waarvoor de reserve van
kasstroomafdekkingen in een of
meer toekomstige perioden niet
realiseerbaar zal zijn, na
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen uit hoofde van informatieverschaffing: IFRS
kasstroomafdekkingen waarvoor de reserve van kas 7 24E a
stroomafdekkingen in een of meer toekomstige perioden
niet realiseerbaar zal zijn, na belastingen. [Zie: herclassifi
catieaanpassingen uit hoofde van kasstroomafdekkingen,
na belastingen]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnCashFlowHedgesNetOfTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek
hoofde van kasstroomafdekkingen, king tot kasstroomafdekkingen, na belastingen. Herclassi
na belastingen
ficatieaanpassingen zijn bedragen die werden geherclassi
ficeerd 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: kasstroomafdekking [member]; overige onderdelen
van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS 1
92, informatieverschaffing:
IFRS 7 24C b iv,
informatieverschaffing: IFRS
7 24E a,
informatieverschaffing: IFRS
7 23 d — vervaldatum
1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit
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ifrs-full
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van de waardeverandering
van valutabasisspreads, vóór
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing:
king tot de waardeverandering van valutabasisspreads, IAS 1 92
vóór belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedra
gen 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
totaalresultaat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpreadsNe
tOfTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van de waardeverandering
van valutabasisspreads, na
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing:
king tot de waardeverandering van valutabasisspreads, IAS 1 92
na belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen
die werden geherclassificeerd naar de winst (het verlies) in
de lopende periode en die in de lopende of vorige peri
oden werden opgenomen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaal
resultaat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnChangeInValueOfForward
ElementsOfForwardContracts
BeforeTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van de waardeverandering
van termijnelementen van
termijncontracten, vóór
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing:
king tot de waardeverandering van termijnelementen IAS 1 92
van termijncontracten, vóór belastingen. Herclassificatie
aanpassingen 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: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnChangeInValueOfForward
ElementsOfForwardContract
sNetOfTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van de waardeverandering
van termijnelementen van
termijncontracten, na belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing:
king tot de waardeverandering van termijnelementen IAS 1 92
van termijncontracten, na belastingen. Herclassificatieaan
passingen 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: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsBeforeTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van de waardeverandering
van de tijdswaarde van opties,
vóór belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing:
king tot de waardeverandering van de tijdswaarde van IAS 1 92
opties, 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 onder
delen van het totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen van
het totaalresultaat]

L 429/631

X duration,
debit
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Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van de waardeverandering
van de tijdswaarde van opties, na
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing:
king tot de waardeverandering van de tijdswaarde van IAS 1 92
opties, 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 on
derdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen
van het totaalresultaat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnExchangeDifferencesOn
TranslationBeforeTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van wisselkoersverschillen
bij omrekening, vóór belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing: IAS
king tot wisselkoersverschillen wanneer de jaarrekening 1 92, informatieverschaffing:
van buitenlandse bedrijfsactiviteiten wordt omgerekend, IAS 21 48
vóór belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedra
gen 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
totaalresultaat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnExchangeDifferencesOn
TranslationNetOfTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van wisselkoersverschillen
bij omrekening, na belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing: IAS
king tot wisselkoersverschillen wanneer de jaarrekening 1 92, informatieverschaffing:
van buitenlandse bedrijfsactiviteiten wordt omgerekend, IAS 21 48
na belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen
die werden geherclassificeerd naar de winst (het verlies) in
de lopende periode en die in de lopende of vorige peri
oden werden opgenomen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaal
resultaat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnFinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContracts
HeldExcludedFromProfitOr
LossBeforeTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van financieringsbaten
(-lasten) uit hoofde van
aangehouden
herverzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten, vóór belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek
king tot financieringsbaten (-lasten) uit hoofde van aange
houden herverzekeringscontracten, vóór belastingen. Her
classificatieaanpassingen zijn bedragen die werden geher
classificeerd naar de winst (het verlies) in de lopende pe
riode en die in de lopende of vorige perioden werden
opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten); aange
houden herverzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 92 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 91 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 B135 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 82 — ingangsdatum
1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit
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Herclassificatieaanpassingen uit hoofde
van financieringsbaten (-lasten) uit
hoofde van aangehouden
herverzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten, na belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
financieringsbaten (-lasten) uit hoofde van aangehouden herver
zekeringscontracten, 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: verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten); aan
gehouden herverzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 92 — ingangsdatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS 17
91 a — ingangsdatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS 17
B135 a — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS 17 82 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeBeforeTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit hoofde
van financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat,
vóór belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het to
taalresultaat, 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 totaalresul
taat. [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,
informatieverschaffing: IFRS
7 20 a viii

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeNetOfTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit hoofde
van financiële activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat, na
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het to
taalresultaat, 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 totaalresul
taat. [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

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi X duration,
nancialAssetsThatHaveBeenDede debit
signatedFromOverlayApproachBe
foreTax

Herclassificatieaanpassingen uit hoofde
van financiële activa waarvan de
aanwijzing ongedaan is gemaakt in het
kader van de overlappingsbenadering,
vóór belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrekking tot
financiële activa waarvan de aanwijzing ongedaan is gemaakt in
het kader van de overlappingsbenadering tijdens de verslagperio
de, 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:
overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing:
IFRS 4 39L f iii — ingangsdatum
bij eerste toepassing van IFRS 9

L 429/633
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debit
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Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van financiële activa
waarvan de aanwijzing ongedaan
is gemaakt in het kader van de
overlappingsbenadering, na
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek
king tot financiële activa waarvan de aanwijzing ongedaan
is gemaakt in het kader van de overlappingsbenadering
tijdens de verslagperiode, na belastingen. Herclassificatie
aanpassingen 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: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS
4 39L f iii — ingangsdatum
bij eerste toepassing van
IFRS 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnHedgesOfNetInvestments
InForeignOperationsBefore
Tax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van afdekkingen van nettoinvesteringen in buitenlandse
bedrijfsactiviteiten, vóór
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek
king tot afdekkingen van netto-investeringen in buiten
landse bedrijfsactiviteiten, vóór belastingen. Herclassifica
tieaanpassingen zijn bedragen die werden geherclassifi
ceerd 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]

informatieverschaffing: IAS
1 92, informatieverschaffing:
IAS 39 102,
informatieverschaffing: IFRS
9 6.5.14

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
X duration,
OnHedgesOfNetInvestments debit
InForeignOperationsNetOfTax

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van afdekkingen van nettoinvesteringen in buitenlandse
bedrijfsactiviteiten, na belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek
king tot afdekkingen van netto-investeringen in buiten
landse bedrijfsactiviteiten, na belastingen. Herclassificatie
aanpassingen 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: overige
onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS
1 92, informatieverschaffing:
IAS 39 102,
informatieverschaffing: IFRS
9 6.5.14,
informatieverschaffing: IFRS
7 24C b iv,
informatieverschaffing: IFRS
7 24E a

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossBeforeTax

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van
verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten) uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten, vóór belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek
king tot verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten) uit
hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten, vóór belas
tingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die wer
den 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: verzekeringsfinancieringsbaten (-las
ten); uitgegeven verzekeringscontracten [member]]

informatieverschaffing: IAS
1 92 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 91 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 B135 a — ingangsdatum
1.1.2021

X duration,
debit

18.12.2020

X duration,
ReclassificationAdjustments
OnFinancialAssetsThatHaveB debit
eenDedesignatedFromOverlay
ApproachNetOfTax
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informatieverschaffing: IAS 1
92 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 91 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 B135 a — ingangsdatum
1.1.2021

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van
verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten) uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten, na belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek
king tot verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten) uit
hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten, na belas
tingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen die wer
den 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: verzekeringsfinancieringsbaten (-las
ten); uitgegeven verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesBe
foreTax

X duration,
debit

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van de nettomutatie van
uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering, vóór
belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing: IFRS
king tot de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in 14 22 b
verband met prijsregulering, vóór belastingen. Herclassifi
catieaanpassingen zijn bedragen die werden geherclassifi
ceerd 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: uit
gestelde rekeningen in verband met prijsregulering [mem
ber]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

X duration,
ReclassificationAdjustments
OnNetMovementInRegulato
debit
ryDeferralAccountBalancesNe
tOfTax

Herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van de nettomutatie van
uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering, na belastingen

Het bedrag aan herclassificatieaanpassingen met betrek informatieverschaffing: IFRS
king tot de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in 14 22 b
verband met prijsregulering, na belastingen. Herclassifica
tieaanpassingen zijn bedragen die werden geherclassifi
ceerd 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: uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering
[member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

ReclassificationIntoAvailable
forsaleFinancialAssets

X duration,
debit

Herclassificatie naar voor verkoop
beschikbare financiële activa

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing: IFRS
naar de categorie voor verkoop beschikbaar. [Zie: voor 7 12 — vervaldatum
verkoop beschikbare financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationIntoFinancia
lAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration,
debit

Herclassificatie naar financiële
activa gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing: IFRS
naar de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met 7 12 — vervaldatum
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. 1.1.2021
[Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

ReclassificationIntoHeldtoma
turityInvestments

X duration,
debit

Herclassificatie naar tot einde
looptijd aangehouden beleggingen

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing: IFRS
naar de categorie tot einde looptijd aangehouden beleg 7 12 — vervaldatum
gingen. [Zie: tot einde looptijd aangehouden beleggingen; 1.1.2021
financiële activa]

L 429/635

ReclassificationAdjustments
OnInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossNetOfTax
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ReclassificationIntoLoansAndRe
ceivables

X duration,
debit

Herclassificatie naar leningen en
vorderingen

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd naar de
categorie leningen en vorderingen. [Zie: leningen en vorderingen;
financiële activa]

informatieverschaffing: IFRS
7 12 — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtAmortisedCos
tIntoMeasuredAtFairValue

X duration

Herclassificatie van financiële activa uit
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs naar gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit de
categorie gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs naar de ca
tegorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: gewaardeerd tegen
reële waarde [member]; financiële activa]

informatieverschaffing:
IFRS 7 12B c

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtAmortisedCos
tIntoMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

X duration

Herclassificatie van financiële activa uit
gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs naar gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit de
categorie gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs naar de ca
tegorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing:
IFRS 7 12B c

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValueInto
MeasuredAtAmortisedCost

X duration

Herclassificatie van financiële activa uit
gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen
in winst of verlies naar gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit de
categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of verlies naar de categorie gewaar
deerd tegen geamortiseerde kostprijs. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing:
IFRS 7 12B c

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeIntoMeasuredAtAmortised
Cost

X duration

Herclassificatie van financiële activa uit
gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen
in de overige onderdelen van het
totaalresultaat naar gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd uit de
categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat naar de categorie gewaardeerd tegen geamortiseerde kost
prijs. [Zie: financiële activa]

informatieverschaffing:
IFRS 7 12B c

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensiveIn
comeIntoMeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration

Herclassificatie van financiële activa uit
gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen
in de overige onderdelen van het
totaalresultaat naar gewaardeerd tegen
reële 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 de overige onderdelen van het totaalre
sultaat naar de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie:
financiële activa]

informatieverschaffing:
IFRS 7 12B c

NL

ifrs-full
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Herclassificatie van financiële
activa uit gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies naar gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige
onderdelen van het totaalresultaat

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing:
uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met ver IFRS 7 12B c
werking van waardeveranderingen in winst of verlies naar
de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwer
king van waardeveranderingen in de overige onderdelen
van het totaalresultaat. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

ReclassificationOutOfAvaila
bleforsaleFinancialAssets

X duration,
credit

Herclassificatie uit voor verkoop
beschikbare financiële activa

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing: IFRS
uit de categorie voor verkoop beschikbaar. [Zie: voor ver 7 12A a — vervaldatum
koop beschikbare financiële activa]
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 12 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfFinanci
alAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Herclassificatie uit financiële activa
gewaardeerd tegen reële 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 ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie:
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies]

ifrs-full

ReclassificationOutOfHeldto
maturityInvestments

X duration,
credit

Herclassificatie uit tot einde
looptijd aangehouden beleggingen

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing: IFRS
uit de categorie tot einde looptijd aangehouden beleggin 7 12 — vervaldatum
gen. [Zie: tot einde looptijd aangehouden beleggingen; 1.1.2021
financiële activa]

ifrs-full

ReclassificationOutOfLoan
sAndReceivables

X duration,
credit

Herclassificatie uit leningen en
vorderingen

Het bedrag aan financiële activa die zijn geherclassificeerd informatieverschaffing: IFRS
uit de categorie leningen en vorderingen. [Zie: leningen en 7 12 — vervaldatum
vorderingen; financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

ReclassifiedItemsAxis

axis

Geherclassificeerde posten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing:
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten IAS 1 41
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ReclassifiedItemsMember

member

Geherclassificeerde posten
[member]

Dit lid geeft posten aan die zijn geherclassificeerd wanneer informatieverschaffing:
de entiteit de presentatie of classificatie ervan in haar jaar IAS 1 41
rekening wijzigt. Dit vertegenwoordigt tevens de stan
daardwaarde voor de as “Geherclassificeerde posten” in
dien er geen ander lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS
7 12A a — vervaldatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
7 12 — vervaldatum
1.1.2021

L 429/637

X duration
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ifrs-full

RecognisedLiabilitiesDefined
BenefitPlan

X instant,
debit

Documentatielabel

Referenties

Het bedrag van het surplus in het kader van een toege gebruikelijke werkwijze:
zegdpensioenregeling, aangepast om rekening te houden IAS 1 55
met eventuele gevolgen van de beperking van een netto
actief uit hoofde van toegezegde pensioenrechten tot het
actiefplafond. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [mem
ber]]

RecognisedAssetsRepresen
X instant,
tingContinuingInvolvementIn debit
DerecognisedFinancialAssets

Opgenomen activa die
aanhoudende betrokkenheid bij
niet langer opgenomen financiële
activa vertegenwoordigen

Het bedrag aan activa opgenomen in het overzicht van de informatieverschaffing:
financiële positie die de aanhoudende betrokkenheid van IFRS 7 42E a
de entiteit bij niet langer opgenomen financiële activa
vertegenwoordigen.

X instant,
credit

Nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten

Het bedrag van het tekort in een toegezegdpensioenrege gebruikelijke werkwijze:
ling. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]
IAS 1 55

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesRepresen X instant,
tingContinuingInvolvementIn credit
DerecognisedFinancialAssets

Opgenomen verplichtingen die
aanhoudende betrokkenheid bij
niet langer opgenomen financiële
activa vertegenwoordigen

Het bedrag aan verplichtingen opgenomen in het over informatieverschaffing:
zicht van de financiële positie die de aanhoudende betrok IFRS 7 42E a
kenheid van de entiteit bij niet langer opgenomen finan
ciële activa vertegenwoordigen.

ifrs-full

ReconciliationOfAccounting
ProfitMultipliedByApplicable
TaxRatesAbstract

Aansluiting van de commerciële
winst vermenigvuldigd met
toepasselijke belastingtarieven
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfAggregate
DifferenceBetweenFairValue
AtInitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingValu
ationTechniqueYetToBeRe
cognisedAbstract

Aansluiting van het
samengevoegde verschil dat nog in
winst of verlies moet worden
opgenomen tussen de reële waarde
bij eerste opname en de
transactieprijs [abstract]

18.12.2020

Nettoactief uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
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ifrs-full

ReconciliationOfChangesInAl
lowanceAccountForCreditLos
sesOfFinancialAssetsAbstract

Aansluiting van veranderingen in
de voorziening voor
kredietverliezen van financiële
activa [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInBi
ologicalAssetsAbstract

Aansluiting van veranderingen in
biologische activa [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
ContingentLiabilitiesRecogni
sedInBusinessCombinatio
nAbstract

Aansluiting van veranderingen in
voorwaardelijke verplichtingen
opgenomen in bedrijfscombinaties
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
DeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContracts
Abstract

Aansluiting van veranderingen in
uitgestelde acquisitiekosten die
voortvloeien uit
verzekeringscontracten [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
DeferredTaxLiabilityAssetAb
stract

Aansluiting van veranderingen in
een uitgestelde
belastingverplichting (-vordering)
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
FairValueMeasurementAssets
Abstract

Aansluiting van veranderingen in
de waardering tegen reële waarde,
activa [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
FairValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstrumentsAb
stract

Aansluiting van veranderingen in
de waardering tegen reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit [abstract]

L 429/639

Aansluiting van gemiddeld
effectief belastingtarief en
toepasselijk belastingtarief
[abstract]
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ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
GoodwillAbstract

Aansluiting van veranderingen in
goodwill [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
tangibleAssetsAndGoodwill
Abstract

Aansluiting van veranderingen in
immateriële activa en goodwill
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
tangibleAssetsOtherThan
GoodwillAbstract

Aansluiting van veranderingen in
andere immateriële activa dan
goodwill [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
vestmentPropertyAbstract

Aansluiting van veranderingen in
vastgoedbeleggingen [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInLi
abilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssuedAbstract

Aansluiting van veranderingen in
verplichtingen uit hoofde van
uitgegeven verzekeringscontracten
en herverzekeringscontracten
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
NetAssetsAvailableForBene
fitsAbstract

Aansluiting van veranderingen in
nettoactiva beschikbaar voor
uitkeringen [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInO
therProvisionsAbstract

Aansluiting van veranderingen in
andere voorzieningen [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
PropertyPlantAndEquipmen
tAbstract

Aansluiting van veranderingen in
materiële vaste activa [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
ReinsuranceAssetsAbstract

Aansluiting van veranderingen in
herverzekeringsactiva [abstract]

18.12.2020

Aansluiting van veranderingen in
de waardering tegen reële waarde,
verplichtingen [abstract]
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ReconciliationOfChangesIn
FairValueMeasurementLiabili
tiesAbstract

Referenties
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ifrs-full
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen
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ifrs-full

ReconciliationOfNominalA
mountOfCreditDerivativeAb
stract

Aansluiting van het nominale
bedrag van kredietderivaten
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNumberOfS
haresOutstandingAbstract

Aansluiting van het aantal
uitstaande aandelen [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatory
DeferralAccountCreditBalan
cesAbstract

Aansluiting van uitgestelde
creditrekeningen in verband met
prijsregulering [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatory
DeferralAccountDebitBalan
cesAbstract

Aansluiting van uitgestelde
debetrekeningen in verband met
prijsregulering [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfReserveOf
GainsAndLossesOnFinancia
lAssetsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehensi
veIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC
24cOfIFRS17HaveBeenApp
liedAbstract

Aansluiting van reserve voor
winsten en verliezen uit hoofde
van financiële activa gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat die verband houdt
met verzekeringscontracten
waarop de alinea’s C18(b), C19(b),
C24(b) en C24(c) van IFRS 17 zijn
toegepast.

ifrs-full

ReconciliationOfUndiscoun
tedLeasePaymentsToNetIn
vestmentInFinanceLeaseAb
stract

Aansluiting tussen nietgedisconteerde leasebetalingen en
netto-investeringen in financiële
leases [abstract]

L 429/641

Aansluiting van de reële waarde
van kredietderivaten [abstract]
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X instant,
debit

Realiseerbare waarde van een
actief of kasstroomgenererende
eenheid

De hoogste waarde van de reële waarde van een actief (of informatieverschaffing: IAS
kasstroomgenererende eenheid) min vervreemdingskosten 36 130 e
en de bedrijfswaarde ervan. [Zie: kasstroomgenererende
eenheden [member]]

ifrs-full

RecurringFairValueMeasure
mentMember

member

Terugkerende waardering tegen
reële waarde [member]

Dit lid geeft waarderingen tegen reële waarde aan die informatieverschaffing: IFRS
andere IFRS voorschrijven of toestaan in het overzicht 13 93 a
van de financiële positie aan het einde van elke verslag
periode. [Zie: IFRS [member]]

ifrs-full

RedesignatedAmountMember

member

Opnieuw aangewezen bedrag
[member]

Dit lid geeft het bedrag aan dat opnieuw is aangewezen gebruikelijke werkwijze: IFRS
bij de overgang naar de IFRS.
1 29

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetA
sAvailableforsale

X instant,
debit

Financiële activa opnieuw
aangewezen als beschikbaar voor
verkoop

Het bedrag aan financiële activa die opnieuw zijn aange informatieverschaffing: IFRS
wezen als beschikbaar voor verkoop bij de overgang naar 1 29 — vervaldatum
de IFRS. [Zie: IFRS [member]; financiële activa]
1.1.2021

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAt X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss debit

Financiële activa opnieuw
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan financiële activa die opnieuw zijn aange informatieverschaffing: IFRS
wezen om te worden gewaardeerd tegen reële waarde met 1 29
verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies
bij de overgang naar de IFRS. [Zie: gewaardeerd tegen
reële waarde [member]; IFRS [member]; financiële activa]

ifrs-full

RedesignatedFinancialLiabili
tyAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

X instant,
credit

Financiële verplichtingen opnieuw
aangewezen als gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst of
verlies

Het bedrag aan financiële verplichtingen die opnieuw zijn
aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in winst of verlies bij
overgang naar de IFRS. [Zie: gewaardeerd tegen reële
waarde [member]; IFRS [member]; financiële verplichtin
gen]

ifrs-full

RedesignatedMember

member

Opnieuw aangewezen [member]

Dit lid geeft financiële instrumenten aan die opnieuw zijn informatieverschaffing: IFRS
aangewezen bij de overgang naar de IFRS. Dit vertegen 1 29
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Opnieuw
aangewezen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

RedesignationAxis

axis

Opnieuw aangewezen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 1 29
die de tabel vervolledigen.
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ReductionOfIssuedCapital

X duration,
debit

Verlaging van het geplaatst
kapitaal

De daling van eigen vermogen resulterend uit de verlaging gebruikelijke werkwijze: IAS
van het geplaatst kapitaal. [Zie: geplaatst kapitaal]
1 106 d

ifrs-full

RefundsProvision

X instant,
credit

Terugbetalingsvoorziening

Het bedrag van de voorziening voor terugbetalingen die voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
de entiteit aan haar klanten moet doen. [Zie: andere voor 4 Terugbetalingsbeleid,
zieningen]
voorbeeld: IAS 37 87

ifrs-full

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

RefundsProvisionMember

ifrs-full

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Terugbetalingsvoorziening
[abstract]

RegulatoryDeferralAccountBa axis
lancesAxis

uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 14 B22
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa member
lancesClassifiedAsDisposal
GroupsMember

Uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering, geclassificeerd
als groepen activa die worden
afgestoten [member]

Dit lid geeft de uitgestelde rekeningen in verband met informatieverschaffing: IFRS
prijsregulering aan die zijn geclassificeerd als groepen ac 14 B22
tiva die worden afgestoten. [Zie: groepen activa die wor
den afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop [member]; uitgestelde rekeningen in ver
band met prijsregulering [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa member
lancesMember

Uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering [member]

Dit lid geeft de uitgestelde rekeningen in verband met informatieverschaffing: IFRS
prijsregulering aan. Een uitgestelde rekening in verband 14 B22
met prijsregulering is een lasten(of baten)rekening die
overeenkomstig andere standaarden niet als een actief of
verplichting zou worden opgenomen, maar die in aan
merking komt voor uitstel omdat zij door de instantie
voor tariefregulering is meegenomen, 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 standaardwaarde voor
de as “Uitgestelde rekeningen in verband met prijsregule
ring” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

L 429/643

Dit lid geeft een voorziening aan voor terugbetalingen die voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
de entiteit aan haar klanten moet doen. [Zie: andere voor 4 Terugbetalingsbeleid,
zieningen [member]]
voorbeeld: IAS 37 87
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Terugbetalingsvoorziening
[member]

member

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Dit lid geeft de uitgestelde rekeningen in verband met informatieverschaffing: IFRS
prijsregulering aan die niet zijn geclassificeerd als groepen 14 B22
activa die worden afgestoten. [Zie: groepen activa die
worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aange
houden voor verkoop [member]; uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregulering [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
CreditBalances

Uitgestelde creditrekeningen in
verband met prijsregulering

Het bedrag aan uitgestelde creditrekeningen in verband informatieverschaffing: IFRS
met prijsregulering. [Zie: uitgestelde rekeningen in ver 14 20 b,
band met prijsregulering [member]]
informatieverschaffing: IFRS
14 33 a,
informatieverschaffing: IFRS
14 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
CreditBalancesAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
CreditBalancesAndRelatedDe
ferredTaxLiability

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
CreditBalancesAndRelatedDe
ferredTaxLiabilityAbstract

Uitgestelde creditrekeningen in
verband met prijsregulering en de
daarmee verband houdende
uitgestelde belastingverplichting
[abstract]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
X instant,
CreditBalancesDirectlyRelated credit
ToDisposalGroup

Uitgestelde creditrekeningen in
verband met prijsregulering die
rechtstreeks verband houden met
een groep activa die wordt
afgestoten

Het bedrag aan uitgestelde creditrekeningen in verband informatieverschaffing: IFRS
met prijsregulering die rechtstreeks verband houden met 14 25
een groep activa die wordt afgestoten. [Zie: uitgestelde
creditrekeningen in verband met prijsregulering; groepen
activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalances

Uitgestelde debetrekeningen in
verband met prijsregulering

Het bedrag aan uitgestelde debetrekeningen in verband informatieverschaffing: IFRS
met prijsregulering. [Zie: uitgestelde rekeningen in ver 14 20 a,
band met prijsregulering [member]]
informatieverschaffing: IFRS
14 33 a,
informatieverschaffing: IFRS
14 35

X instant,
credit

Uitgestelde creditrekeningen in
verband met prijsregulering
[abstract]
X instant,
credit

X instant,
debit

Uitgestelde creditrekeningen in
verband met prijsregulering en de
daarmee verband houdende
uitgestelde belastingverplichting

Het bedrag aan uitgestelde creditrekeningen in verband
met prijsregulering en de daarmee verband houdende uit
gestelde belastingverplichting. [Zie: uitgestelde creditreke
ningen in verband met prijsregulering; uitgestelde belas
tingverplichting gekoppeld aan uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS
14 24,
informatieverschaffing: IFRS
14 B11 a

18.12.2020

Uitgestelde rekeningen in verband
met prijsregulering niet
geclassificeerd als groepen activa
die worden afgestoten [member]
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RegulatoryDeferralAccountBa member
lancesNotClassifiedAsDispo
salGroupsMember

NL

ifrs-full

L 429/644

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Referenties

Het bedrag aan uitgestelde debetrekeningen in verband
met prijsregulering en de daarmee verband houdende uit
gestelde belastingvordering. [Zie: uitgestelde debetrekenin
gen in verband met prijsregulering; uitgestelde belasting
vordering die is gekoppeld aan uitgestelde rekeningen in
verband met prijsregulering]

informatieverschaffing: IFRS
14 24,
informatieverschaffing: IFRS
14 B11 a

Uitgestelde debetrekeningen in
verband met prijsregulering
[abstract]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAndRelatedDe
ferredTaxAsset

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAndRelatedDe
ferredTaxAssetAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesDirectlyRelated
ToDisposalGroup

X instant,
debit

Uitgestelde debetrekeningen in
verband met prijsregulering die
rechtstreeks verband houden met
een groep activa die wordt
afgestoten

Het bedrag aan uitgestelde debetrekeningen in verband informatieverschaffing: IFRS
met prijsregulering die rechtstreeks verband houden met 14 25
een groep activa die wordt afgestoten. [Zie: uitgestelde
debetrekeningen in verband met prijsregulering; groepen
activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop [member]]

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsAxis

axis

Toepasselijke regelgeving [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IAS 19 138 c
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

RegulatoryEnvironments
Member

member

Toepasselijke regelgeving
[member]

Dit lid geeft alle toepasselijke regelgeving aan. Dit ver voorbeeld: IAS 19 138 c
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Toepasselijke regelgeving” indien er geen ander lid wordt
gebruikt.

ifrs-full

ReimbursementRightsAtFair
Value

X instant,
debit

Restitutierechten, gewaardeerd
tegen reële waarde

Het bedrag aan rechten van de entiteit op de restitutie informatieverschaffing: IAS
door een andere partij van een deel van of alle vereiste 19 140 b
uitgaven voor de afwikkeling van een brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, opgenomen
als een afzonderlijk actief en gewaardeerd tegen reële
waarde. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

X instant,
debit

Uitgestelde debetrekeningen in
verband met prijsregulering en
daarmee verband houdende
uitgestelde belastingvordering

Uitgestelde debetrekeningen in
verband met prijsregulering en
daarmee verband houdende
uitgestelde belastingvordering
[abstract]

L 429/645

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAbstract
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ifrs-full

NL

Documentatielabel
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

ReinsuranceAssets

X instant,
debit

Herverzekeringsactiva

Het bedrag aan netto contractuele rechten van een cedent informatieverschaffing: IFRS
4 37 e — vervaldatum
op grond van een herverzekeringscontract.
1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeld
Member

member

Aangehouden
herverzekeringscontracten
[member]

Dit lid geeft aangehouden herverzekeringscontracten aan.
Herverzekeringscontracten zijn verzekeringscontracten
uitgegeven door de ene entiteit (de herverzekeraar) om
een andere entiteit te compenseren voor claims die voort
vloeien uit één of meer verzekeringscontracten die door
die andere entiteit zijn uitgegeven (onderliggende contrac
ten). [Zie: verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeld
ThatAreAssets

X instant,
debit

Aangehouden
herverzekeringscontracten die
activa zijn

Het bedrag aan aangehouden herverzekeringscontracten informatieverschaffing:
die activa zijn. [Zie: activa; aangehouden herverzekerings IAS 1 54 da —
contracten [member]]
ingangsdatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 78 c — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeld
ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Aangehouden
herverzekeringscontracten die
verplichtingen zijn

Het bedrag aan aangehouden herverzekeringscontracten informatieverschaffing: IAS
die verplichtingen zijn. [Zie: verplichtingen; aangehouden 1 54 ma — ingangsdatum
herverzekeringscontracten [member]]
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 78 d — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

ReinsurersShareOfAmountA
risingFromInsuranceCon
tractsMember

member

Aandeel van de herverzekeraar in
het bedrag dat voortvloeit uit
verzekeringscontracten [member]

Dit lid geeft het aandeel van de herverzekeraar aan in het gebruikelijke werkwijze: IFRS
bedrag dat voortvloeit uit verzekeringscontracten. [Zie: 4 Informatieverschaffing —
types verzekeringscontracten [member]]
vervaldatum 1.1.2021

NL

ifrs-full

L 429/646

Prefix
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informatieverschaffing: IFRS
17 98 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 107 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 109 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 131 a — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 132 b — ingangsdatum
1.1.2021

18.12.2020

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

RelatedPartiesMember

Elementtype en
attributen

member

Label

Verbonden partijen [member]

Documentatielabel

Referenties

NL

Publicatieblad van de Europese Unie
L 429/647

Dit lid geeft verbonden partijen aan. Verbonden partijen informatieverschaffing: IAS
zijn personen of entiteiten die zijn verbonden met de 24 19
entiteit die 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 en
titeit uitoefent; ii) invloed van betekenis over de verslag
gevende entiteit uitoefent; dan wel iii) behoort tot de
managers op sleutelposities in de verslaggevende entiteit
of in een moedermaatschappij van de verslaggevende en
titeit. b) Een entiteit is met een verslaggevende entiteit
verbonden indien zich één van de volgende situaties voor
doet: i) De entiteit en de verslaggevende entiteit behoren
tot dezelfde groep (dit betekent dat alle moedermaat
schappijen, dochterondernemingen en zusterondernemin
gen met elkaar zijn verbonden). ii) Een entiteit is een
geassocieerde deelneming of joint venture van de andere
entiteit (of een geassocieerde deelneming of joint venture
van een lid van een groep waartoe de andere entiteit
behoort). iii) Beide entiteiten zijn joint ventures van een
zelfde derde partij. iv) Een entiteit is een joint venture van
een derde entiteit en de andere entiteit is een geassoci
eerde deelneming van de derde entiteit. v) De entiteit is
een regeling inzake vergoedingen na uitdiensttreding ten
bate van werknemers van ofwel de verslaggevende entiteit,
ofwel een entiteit die met de verslaggevende entiteit is
verbonden. Indien de verslaggevende entiteit zelf een der
gelijke regeling is, zijn de aan de regeling betalende werk
gevers ook met de verslaggevende entiteit verbonden. vi)
Een onder a) bedoelde natuurlijke persoon oefent zeggen
schap 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 moedermaat
schappij van de entiteit). vii) De entiteit, of een lid van een
groep waarvan zij deel uitmaakt, verleent met diensten
van managers op sleutelposities gelijk te stellen diensten
aan de verslaggevende entiteit of aan de moedermaat
schappij van de verslaggevende entiteit. [Zie: joint ventu
res [member]; managers op sleutelposities van entiteit of
moedermaatschappij [member]]

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Transacties met verbonden
partijen [abstract]

RemainingAmortisationPerio
dOfIntangibleAssetsMaterial
ToEntity2019

DUR

Resterende afschrijvingsperiode
van immateriële activa van
materieel belang voor entiteit

De resterende afschrijvingsperiode van individuele imma informatieverschaffing: IAS
teriële activa die van materieel belang zijn voor de jaar 38 122 b
rekening van de entiteit. [Zie: afschrijvingskosten]

ifrs-full

RemainingContractualUndis
countedCashOutflowsIn
flowsThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Resterende contractuele nietgedisconteerde kasstromen die
voortvloeien uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten die
verplichtingen zijn

Het bedrag aan resterende contractuele niet-gediscon informatieverschaffing: IFRS
teerde kasstromen die voortvloeien uit binnen het toepas 17 132 b i — ingangsdatum
singsgebied van IFRS 17 vallende contracten die verplich 1.1.2021
tingen zijn.

ifrs-full

RemainingRecoveryPeriodO
fRegulatoryDeferralAccount
DebitBalances2019

DUR

Resterende realisatieperiode van
uitgestelde debetrekeningen in
verband met prijsregulering.

De resterende realisatieperiode van uitgestelde debetreke informatieverschaffing: IFRS
ningen in verband met prijsregulering. [Zie: uitgestelde 14 33 c
debetrekeningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

RemainingReversalPeriodO
fRegulatoryDeferralAccount
CreditBalances2019

DUR

Resterende terugnemingsperiode
De resterende terugnemingsperiode van uitgestelde credit informatieverschaffing: IFRS
van uitgestelde creditrekeningen in rekeningen in verband met prijsregulering. [Zie: uit 14 33 c
verband met prijsregulering
gestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

RemainingUnamortisedGain
sAndLossesArisingOnBuyin
gReinsurance

X instant,
credit

Resterende nog niet afgeschreven
winsten (verliezen) die
voortvloeien uit de aankoop van
herverzekering

Het bedrag aan nog niet afgeschreven uitgestelde winsten informatieverschaffing: IFRS
(verliezen) die voortvloeien uit de afsluiting van herver 4 37 b ii — vervaldatum
zekeringscontracten.
1.1.2021

ifrs-full

RentalExpense

X duration,
debit

Verhuurlasten

Het bedrag aan lasten opgenomen uit hoofde van ver gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
huuractiviteiten.

ifrs-full

RentalIncome

X duration,
credit

Huurinkomsten

Het bedrag aan inkomsten opgenomen uit hoofde van gebruikelijke werkwijze: IAS
verhuuractiviteiten.
1 112 c

ifrs-full

RentalIncomeFromInvest
mentProperty

X duration,
credit

Huurinkomsten uit hoofde van
vastgoedbeleggingen

Het bedrag aan huurinkomsten die voortvloeien uit vast informatieverschaffing: IAS
goedbeleggingen opgenomen in winst of verlies. [Zie: 40 75 f i
vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

RentalIncomeFromInvest
mentPropertyNetOfDirect
OperatingExpense

X duration,
credit

Huurinkomsten uit hoofde van
Het bedrag aan huurinkomsten die voortvloeien uit vast gebruikelijke werkwijze: IAS
vastgoedbeleggingen, na aftrek van goedbeleggingen, na aftrek van directe exploitatielasten uit 1 112 c
directe exploitatielasten
hoofde van dit vastgoed. [Zie: directe exploitatielasten uit
hoofde van vastgoedbeleggingen; huurinkomsten uit
hoofde van vastgoedbeleggingen]

18.12.2020

ifrs-full
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RelatedPartyTransactionsAb
stract

NL

ifrs-full
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RentalIncomeFromInvest
mentPropertyNetOfDirect
OperatingExpenseAbstract

Huurinkomsten uit hoofde van
vastgoedbeleggingen, na aftrek van
directe exploitatielasten [abstract]

ifrs-full

RentDeferredIncome

X instant,
credit

Uitgestelde huurinkomsten

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifie
dAsCurrent

X instant,
credit

Uitgestelde huurinkomsten die zijn Het bedrag aan uitgestelde huurinkomsten die zijn geclas gebruikelijke werkwijze:
geclassificeerd als kortlopend
sificeerd als kortlopend. [Zie: uitgestelde huurinkomsten] IAS 1 78

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifie
dAsNoncurrent

X instant,
credit

Uitgestelde huurinkomsten die zijn Het bedrag aan uitgestelde huurinkomsten die zijn geclas gebruikelijke werkwijze:
geclassificeerd als langlopend
sificeerd als langlopend. [Zie: uitgestelde huurinkomsten] IAS 1 78

ifrs-full

RentMeasurementInputMem
ber

member

Huur, waarderingsinput [member]

Dit lid geeft de huur aan die wordt gehanteerd als waar gebruikelijke werkwijze: IFRS
deringsinput.
13 93 d

ifrs-full

RepairsAndMaintenanceEx
pense

X duration,
debit

Reparatie- en onderhoudsuitgaven

Het bedrag aan uitgaven gemaakt voor de dagelijkse on gebruikelijke werkwijze: IAS
derhoudskosten van activa, waartoe de kosten van arbeid, 1 85
hulpgoederen en kleine onderdelen mogen worden gere
kend.

ifrs-full

RepaymentsOfBondsNote
sAndDebentures

X duration,
credit

Terugbetalingen van obligaties,
notes en schuldpapier

De kasuitstroom voor terugbetalingen van obligaties, no gebruikelijke werkwijze: IAS
tes en schuldpapier.
7 17

ifrs-full

RepaymentsOfBorrowing
sClassifiedAsFinancingActivi
ties

X duration,
credit

Terugbetalingen van leningen,
geclassificeerd als
financieringsactiviteiten

De kasuitstroom voor de afwikkeling van leningen, geclas voorbeeld: IAS 7 17 d
sificeerd als financieringsactiviteiten. [Zie: leningen]

ifrs-full

RepaymentsOfCurrentBorro
wings

X duration,
credit

Terugbetalingen van kortlopende
leningen

De kasuitstroom voor terugbetalingen van kortlopende gebruikelijke werkwijze: IAS
leningen. [Zie: kortlopende leningen]
7 17

ifrs-full

RepaymentsOfNoncurrent
Borrowings

X duration,
credit

Terugbetalingen van langlopende
leningen

De kasuitstroom voor terugbetalingen van langlopende gebruikelijke werkwijze: IAS
leningen. [Zie: leningen]
7 17

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Het bedrag aan uitgestelde inkomsten dat voortvloeit uit gebruikelijke werkwijze:
huuractiviteit. [Zie: uitgestelde baten]
IAS 1 78
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RepaymentsOfSubordinated
Liabilities

X duration,
credit

Terugbetalingen van achtergestelde De kasuitstroom voor terugbetalingen van achtergestelde gebruikelijke werkwijze: IAS
verplichtingen
verplichtingen. [Zie: achtergestelde verplichtingen]
7 17

ifrs-full

ReportableSegmentsMember

member

Te rapporteren segmenten
[member]

ifrs-full

ReportedIfInComplianceWi
thRequirementOfIFRSMember

member

Gerapporteerd indien IFRS-vereiste Dit lid geeft de informatie aan die de entiteit in de jaar gebruikelijke werkwijze: IAS
in acht was genomen [member]
rekening zou hebben gerapporteerd indien zij het vereiste 1 20 d
van een IFRS in acht zou hebben genomen, ingeval de
entiteit van dit vereiste is afgeweken.

ifrs-full

ReportingYearMember

member

Boekjaar [member]

Dit lid geeft het boekjaar aan.

ifrs-full

RepurchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecuritie
sLent

X instant,
credit

Terugkoopovereenkomsten en
zekerheden in de vorm van
contanten uit hoofde van geleende
effecten

Het bedrag aan instrumenten die zijn verkocht met de gebruikelijke werkwijze: IAS
bedoeling deze terug te kopen in het kader van terug 1 55
koopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van con
tanten uit hoofde van geleende effecten.

ifrs-full

ResearchAndDevelopmentEx
pense

X duration,
debit

Onderzoeks- en
ontwikkelingskosten

Het bedrag aan uitgaven toe te rekenen aan onderzoeks- informatieverschaffing: IAS
of ontwikkelingsactiviteiten, opgenomen in winst of ver 38 126
lies.

voorbeeld: IAS 19 138 d,
informatieverschaffing: IFRS
15 115, voorbeeld: IFRS 17
96 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
8 23
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Dit lid geeft operationele segmenten aan waarvoor IFRS 8
de verschaffing van informatie vereist. De entiteit moet
afzonderlijke informatie rapporteren over een operationeel
segment dat aan een van de volgende kwantitatieve drem
pels voldoet: a) zijn gerapporteerde opbrengsten, zowel
uit verkopen aan externe cliënten als uit verkopen of
overdrachten tussen segmenten, bedragen ten minste 10
procent van de gezamenlijke opbrengsten, intern en ex
tern, van alle operationele segmenten; b) het absolute
bedrag van zijn gerapporteerde winst of verlies bedraagt
ten minste 10 procent van het hoogste absolute bedrag
van i) de gezamenlijke gerapporteerde winst van alle ope
rationele segmenten die geen verlies hebben gerappor
teerd, en ii) het gezamenlijke gerapporteerde verlies van
alle operationele segmenten die een verlies hebben gerap
porteerd; of c) zijn activa bedragen ten minste 10 procent
van de gezamenlijke activa van alle operationele segmen
ten. Daarnaast kunnen operationele segmenten die aan
geen van de kwantitatieve drempels voldoen, als een te
rapporteren segment worden aangemerkt en afzonderlijk
worden vermeld indien het management van mening is
dat informatie over het desbetreffende segment nuttig kan
zijn voor gebruikers van jaarrekeningen. [Zie: operationele
segmenten [member]]

NL

ifrs-full

L 429/650

Prefix

informatieverschaffing: IFRS
17 130 — ingangsdatum
1.1.2021
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Elementtype en
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Catastrofereserve

Een component van het eigen vermogen die middelen
vertegenwoordigt om zeldzame maar zeer catastrofale ver
liezen te dekken die worden veroorzaakt door gebeurte
nissen zoals schade aan nucleaire installaties of satellieten
of aardbevingsschade.

voorbeeld: IAS 1 78 e —
vervaldatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
4 IG58 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

ReserveForCatastropheMem
ber

member

Catastrofereserve [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan
die middelen vertegenwoordigt om zeldzame maar zeer
catastrofale verliezen te dekken die worden veroorzaakt
door gebeurtenissen zoals schade aan nucleaire installaties
of satellieten of aardbevingsschade.

voorbeeld: IAS 1 108 —
vervaldatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
4 IG58 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

ReserveForEqualisation

X instant,
credit

Egalisatiereserve

Een component van het eigen vermogen die middelen
vertegenwoordigt om willekeurige schommelingen van
claimkosten rond de verwachte waarde van claims voor
sommige types verzekeringscontracten te dekken.

voorbeeld: IAS 1 78 e —
vervaldatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
4 IG58 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

ReserveForEqualisationMem
ber

member

Egalisatiereserve [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan
die middelen vertegenwoordigt om willekeurige schom
melingen van claimkosten rond de verwachte waarde
van claims te dekken voor sommige types verzekerings
contracten (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.

voorbeeld: IAS 1 108 —
vervaldatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
4 IG58 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges

X instant,
credit

Reserve voor
kasstroomafdekkingen

Een component van het eigen vermogen die het geaccu
muleerde deel vertegenwoordigt van winst (verlies) uit
hoofde van een afdekkingsinstrument waarvan is vast
gesteld dat het een effectieve afdekking voor kasstroom
afdekkingen is. [Zie: kasstroomafdekking [member]]

gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78 e,
informatieverschaffing: IFRS
9 6.5.11

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedge
sContinuingHedges

X instant,
credit

Reserve voor
kasstroomafdekkingen,
doorlopende afdekkingen

Een component van het eigen vermogen die de reserve informatieverschaffing: IFRS
voor kasstroomafdekkingen met betrekking tot door 7 24B b ii
lopende afdekkingen vertegenwoordigt. [Zie: reserve
voor kasstroomafdekkingen]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedge
sHedgingRelationshipsForW
hichHedgeAccountingIsNo
LongerApplied

X instant,
credit

Reserve voor
kasstroomafdekkingen,
afdekkingsrelaties waarvoor niet
langer hedge accounting wordt
toegepast

Een component van het eigen vermogen die de reserve informatieverschaffing: IFRS
vertegenwoordigt voor kasstroomafdekkingen met betrek 7 24B b iii
king tot afdekkingsrelaties waarvoor niet langer hedge
accounting wordt toegepast. [Zie: reserve voor kasstroom
afdekkingen]

L 429/651

X instant,
credit
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Reserve voor
kasstroomafdekkingen [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108,
die het geaccumuleerde deel vertegenwoordigt van winst informatieverschaffing: IFRS
(verlies) uit hoofde van een afdekkingsinstrument waarvan 9 6.5.11
is vastgesteld dat het een effectieve afdekking voor kas
stroomafdekkingen is. [Zie: kasstroomafdekking [mem
ber]]

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairValue
OfFinancialLiabilityAttributa
bleToChangeInCreditRiskO
fLiability

X instant,
credit

Reserve voor de verandering in de
reële waarde van financiële
verplichtingen, toe te rekenen aan
de verandering van het aan de
verplichtingen verbonden
kredietrisico

Een component van het eigen vermogen die de geaccu gebruikelijke werkwijze:
muleerde verandering vertegenwoordigt in de reële waarde IAS 1 78 e
van financiële verplichtingen, toe te rekenen aan de ver
andering van het aan de verplichtingen verbonden krediet
risico. [Zie: kredietrisico [member]; financiële verplichtin
gen]

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairValue
OfFinancialLiabilityAttributa
bleToChangeInCreditRiskO
fLiabilityMember

member

Reserve voor de verandering in de
reële waarde van financiële
verplichtingen, toe te rekenen aan
de verandering in het aan de
verplichtingen verbonden
kredietrisico

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108
die de geaccumuleerde verandering vertegenwoordigt in
de reële waarde van financiële verplichtingen, toe te reke
nen aan de verandering van het aan de verplichtingen
verbonden kredietrisico. [Zie: kredietrisico [member]; fi
nanciële verplichtingen]

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
ForeignCurrencyBasisSpreads

X instant,
credit

Reserve voor de
waardeverandering van
valutabasisspreads

Een component van het eigen vermogen die de geaccu
muleerde waardeverandering van valutabasisspreads van
financiële instrumenten vertegenwoordigt wanneer deze
van de aanwijzing van deze financiële instrumenten als
afdekkingsinstrumenten worden uitgesloten.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
ForeignCurrencyBasisSpreads
Member

member

Reserve voor de
waardeverandering van
valutabasisspreads [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108,
die de geaccumuleerde waardeverandering van valutabasis informatieverschaffing: IFRS
spreads van financiële instrumenten vertegenwoordigt 9 6.5.16
wanneer deze van de aanwijzing van deze financiële in
strumenten als afdekkingsinstrumenten worden uitgeslo
ten.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
Contracts

X instant,
credit

Reserve voor de
waardeverandering van de
termijnelementen van
termijncontracten

Een component van het eigen vermogen die de geaccu
muleerde waardeverandering van de termijnelementen 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.

gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78 e,
informatieverschaffing: IFRS
9 6.5.16

gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78 e,
informatieverschaffing: IFRS
9 6.5.16

18.12.2020
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ContractsMember
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Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108,
die de geaccumuleerde waardeverandering van de termijn informatieverschaffing: IFRS
elementen van termijncontracten vertegenwoordigt bij 9 6.5.16
splitsing van het termijnelement en het contante element
van een termijncontract en bij aanwijzing van enkel de
veranderingen in het contante element als afdekkings
instrument.

ReserveOfChangeInValueOfTi X instant,
meValueOfOptions
credit

Reserve voor de
waardeverandering van de
tijdswaarde van opties

Een component van het eigen vermogen die de geaccu
muleerde waardeverandering van de tijdswaarde van op
ties vertegenwoordigt bij splitsing van de intrinsieke
waarde en tijdswaarde van een optiecontract en bij aan
wijzing van enkel de veranderingen in de intrinsieke
waarde als afdekkingsinstrument.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTi member
meValueOfOptionsMember

Reserve voor de
waardeverandering van de
tijdswaarde van opties [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108,
die de geaccumuleerde waardeverandering van de tijds informatieverschaffing: IFRS
waarde van opties vertegenwoordigt bij splitsing van de 9 6.5.15
intrinsieke waarde en tijdswaarde van een optiecontract en
bij aanwijzing van enkel de veranderingen in de intrin
sieke waarde als afdekkingsinstrument.

ifrs-full

ReserveOfDiscretionaryPartici X instant,
pationFeatures
credit

Reserve voor discretionairewinstdelingselementen

Een component van het eigen vermogen die resulteert uit
discretionairewinstdelingselementen. Discretionairewinst
delingselementen zijn een contractueel recht om, in aan
vulling op gegarandeerde voordelen, aanvullende voor
delen 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 con
tracten 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.

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 78 e,
informatieverschaffing: IFRS
9 6.5.15
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voorbeeld: IAS 1 78 e —
vervaldatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
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4 34 b — vervaldatum
1.1.2021
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Elementtype en
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voorbeeld: IAS 1 108 —
vervaldatum 1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
4 IG22 f — vervaldatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
4 34 b — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfEquityComponen
tOfConvertibleInstruments

X instant,
credit

Reserve voor
eigenvermogenscomponenten van
converteerbare instrumenten

Een component van het eigen vermogen die als eigen gebruikelijke werkwijze: IAS
vermogen geclassificeerde componenten van converteer 1 55
bare instrumenten vertegenwoordigt.

ifrs-full

ReserveOfEquityComponen
tOfConvertibleInstruments
Member

member

Reserve voor
eigenvermogenscomponenten van
converteerbare instrumenten
[member]

Dit lid geeft een eigenvermogenscomponent aan die als gebruikelijke werkwijze: IAS
eigen vermogen geclassificeerde componenten van con 1 108
verteerbare instrumenten vertegenwoordigt.

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference X instant,
sOnTranslation
credit

Reserve voor
wisselkoersverschillen uit
omrekening

Een component van het eigen vermogen die wisselkoers informatieverschaffing: IAS
verschillen vertegenwoordigt uit de omrekening van de 21 52 b
jaarrekening van buitenlandse bedrijfsactiviteiten, opge
nomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat
en geaccumuleerd in eigen vermogen. [Zie: overige onder
delen van het totaalresultaat]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference X instant,
sOnTranslationContinuing
credit
Hedges

Reserve voor
wisselkoersverschillen uit
omrekening, doorlopende
afdekkingen

Een component van het eigen vermogen die de reserve informatieverschaffing: IFRS
voor wisselkoersverschillen uit omrekening met betrek 7 24B b ii
king tot doorlopende afdekkingen vertegenwoordigt. [Zie:
reserve voor wisselkoersverschillen uit omrekening]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference X instant,
sOnTranslationHedgingRelati credit
onshipsForWhichHedgeAc
countingIsNoLongerApplied

Reserve voor
wisselkoersverschillen uit
omrekening, afdekkingsrelaties
waarvoor niet langer hedge
accounting wordt toegepast

Een component van het eigen vermogen die de reserve informatieverschaffing: IFRS
vertegenwoordigt voor wisselkoersverschillen uit omreke 7 24B b iii
ning met betrekking tot afdekkingsrelaties waarvoor niet
langer hedge accounting wordt toegepast. [Zie: reserve
voor wisselkoersverschillen uit omrekening]

18.12.2020

Reserve voor discretionairewinstde Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan
lingselementen [member]
die resulteert uit discretionairewinstdelingselementen. Dis
cretionairewinstdelingselementen zijn een contractueel
recht om, in aanvulling op gegarandeerde voordelen, aan
vullende voordelen te ontvangen: a) die waarschijnlijk een
belangrijk gedeelte van de totale contractuele voordelen
uitmaken; b) waarvan de hoogte of het tijdstip contractu
eel 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) gerea
liseerde 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.
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Reserve voor
wisselkoersverschillen uit
omrekening [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108,
die geaccumuleerde wisselkoersverschillen vertegenwoor informatieverschaffing: IAS
digt uit de omrekening van de jaarrekening van buiten 21 52 b
landse bedrijfsactiviteiten, opgenomen in de overige on
derdelen van het totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen
van het totaalresultaat]

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFromProfi
tOrLoss

X instant,
credit

Reserve voor financieringsbaten
(-lasten) uit hoofde van
aangehouden
herverzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten

Een component van het eigen vermogen die de geaccu gebruikelijke werkwijze: IAS
muleerde verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten) uit 1 78 e — ingangsdatum
hoofde van aangehouden verzekeringscontracten ver 1.1.2021
tegenwoordigt die van opname in winst of verlies zijn
uitgesloten. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten);
aangehouden herverzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFromProfi
tOrLossMember

member

Reserve voor financieringsbaten
(-lasten) uit hoofde van
aangehouden
herverzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108 —
die de geaccumuleerde verzekeringsfinancieringsbaten ingangsdatum 1.1.2021
(-lasten) uit hoofde van aangehouden herverzekeringscon
tracten vertegenwoordigt die van opname in winst of ver
lies zijn uitgesloten. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten); aangehouden herverzekeringscontracten [mem
ber]]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro X instant,
mInvestmentsInEquityInstru
credit
ments

Reserve voor winsten en verliezen Een component van het eigen vermogen die geaccumu gebruikelijke werkwijze:
uit hoofde van beleggingen in
leerde winsten en verliezen vertegenwoordigt uit hoofde IAS 1 78 e
eigenvermogensinstrumenten
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.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro member
mInvestmentsInEquityInstru
mentsMember

Reserve voor winsten en verliezen
uit hoofde van beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten
[member]

L 429/655

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108
die geaccumuleerde winsten en verliezen vertegenwoor
digt uit hoofde van beleggingen in eigenvermogensinstru
menten die door de entiteit zijn aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardever
anderingen in de overige onderdelen van het totaalresul
taat.
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ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
come

X instant,
credit

Reserve voor winsten en verliezen uit
hoofde van financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen
in de overige onderdelen van het
totaalresultaat.

Een component van het eigen vermogen die de reserve van win
sten en verliezen vertegenwoordigt uit hoofde van financiële ac
tiva gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat
[Zie: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met ver
werking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat; overige onderdelen van het totaalresultaat]

gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78 e

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeMember

member

Reserve voor winsten en verliezen uit
hoofde van financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen
in de overige onderdelen van het
totaalresultaat [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die de
geaccumuleerde winsten en verliezen vertegenwoordigt uit
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 onderdelen
van het totaalresultaat]

voorbeeld: IAS 1 108

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeRelatedToInsuranceCon
tractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC24c
OfIFRS17HaveBeenApplied

X instant,
credit

Reserve voor winsten en verliezen uit
hoofde van financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen
in de overige onderdelen van het
totaalresultaat die verband houdt met
verzekeringscontracten waarop de
alinea’s C18(b), C19(b), C24(b) en
C24(c) van IFRS 17 zijn toegepast.

Het cumulatieve bedrag dat in de overige onderdelen van het
totaalresultaat is opgenomen voor de financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in de overige onderdelen van het totaalresultaat dat verband
houdt met verzekeringscontracten waarop de alinea’s C18(b),
C19(b), C24(b) en C24(c) van IFRS 17 zijn toegepast. [Zie: fi
nanciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het to
taalresultaat]

informatieverschaffing:
IFRS 17 116 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnHed
gingInstrumentsThatHedgeInvest
mentsInEquityInstruments

X instant,
credit

Reserve voor winsten en verliezen uit
hoofde van afdekkingsinstrumenten die
beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten afdekken

Een component van het eigen vermogen die de geaccumuleerde
winsten en verliezen vertegenwoordigt uit hoofde van afdek
kingsinstrumenten die beleggingen in eigenvermogensinstrumen
ten afdekken die door de entiteit zijn aangewezen als gewaar
deerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in de overige onderdelen van het totaalresultaat.

gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78 e

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnHed
gingInstrumentsThatHedgeInvest
mentsInEquityInstrumentsMem
ber

member

Reserve voor winsten en verliezen uit
hoofde van afdekkingsinstrumenten die
beleggingen in
eigenvermogensinstrumenten afdekken
[member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan die de
geaccumuleerde winsten en verliezen vertegenwoordigt uit
hoofde van afdekkingsinstrumenten die beleggingen in eigenver
mogensinstrumenten afdekken die door de entiteit zijn aange
wezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalre
sultaat.

voorbeeld: IAS 1 108
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Een component van het eigen vermogen die geaccumu gebruikelijke werkwijze: IAS
leerde winsten en verliezen uit hoofde van de herwaarde 1 78 e — vervaldatum
ring van voor verkoop beschikbare financiële activa ver 1.1.2021
tegenwoordigt. [Zie: voor verkoop beschikbare financiële
activa]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn member
RemeasuringAvailableforsale
FinancialAssetsMember

Reserve voor winsten en verliezen
uit hoofde van de herwaardering
van voor verkoop beschikbare
financiële activa [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108 —
die geaccumuleerde winsten en verliezen uit hoofde van vervaldatum 1.1.2021
de herwaardering van voor verkoop beschikbare financiële
activa vertegenwoordigt. [Zie: voor verkoop beschikbare
financiële activa]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X instant,
credit

Reserve voor
verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten) uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies

Een component van het eigen vermogen die de geaccu gebruikelijke werkwijze: IAS
muleerde verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten) uit 1 78 e — ingangsdatum
hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten vertegen 1.1.2021
woordigt die van opname in winst of verlies zijn uitgeslo
ten en later zullen worden geherclassificeerd naar winst of
verlies. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten); uitge
geven verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss
Member

member

Reserve voor
verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten) uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108 —
die de geaccumuleerde verzekeringsfinancieringsbaten ingangsdatum 1.1.2021
(-lasten) uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten
vertegenwoordigt die van opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en later zullen worden geherclassificeerd naar
winst of verlies. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten (-las
ten); uitgegeven verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWill
NotBeReclassifiedToProfitOr
Loss

X instant,
credit

Reserve voor
verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten) uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies

Een component van het eigen vermogen die de geaccu gebruikelijke werkwijze: IAS
muleerde verzekeringsfinancieringsbaten (-lasten) uit 1 78 e — ingangsdatum
hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten vertegen 1.1.2021
woordigt die van opname in winst of verlies zijn uitgeslo
ten en later niet zullen worden geherclassificeerd naar
winst of verlies. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten (-las
ten); uitgegeven verzekeringscontracten [member]]

L 429/657

Reserve voor winsten en verliezen
uit hoofde van de herwaardering
van voor verkoop beschikbare
financiële activa
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Reserve voor
verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten) uit hoofde van uitgegeven
verzekeringscontracten die van
opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en niet zullen worden
geherclassificeerd naar winst of
verlies [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108 —
die de geaccumuleerde verzekeringsfinancieringsbaten ingangsdatum 1.1.2021
(-lasten) uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten
vertegenwoordigt die van opname in winst of verlies zijn
uitgesloten en later niet zullen worden geherclassificeerd
naar winst of verlies. [Zie: verzekeringsfinancieringsbaten
(-lasten); uitgegeven verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach

X instant,
credit

Reserve voor de
overlappingsbenadering

Een component van het eigen vermogen die de geaccu gebruikelijke werkwijze: IFRS
muleerde aanpassingen in het kader van de overlappings 4 35D b — ingangsdatum bij
benadering vertegenwoordigen.
eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach
Member

member

Reserve voor de
overlappingsbenadering [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan gebruikelijke werkwijze: IFRS
die de geaccumuleerde aanpassingen in het kader van de 4 35D b — ingangsdatum bij
overlappingsbenadering vertegenwoordigt.
eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOf X instant,
DefinedBenefitPlans
credit

Reserve voor herwaarderingen van Een component van het eigen vermogen die de geaccu gebruikelijke werkwijze:
toegezegdpensioenregelingen
muleerde herwaarderingen van toegezegdpensioenregelin IAS 1 78 e
gen vertegenwoordigt. [Zie: toegezegdpensioenregelingen
[member]]

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOf member
DefinedBenefitPlansMember

Reserve voor herwaarderingen van Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108
toegezegdpensioenregelingen
die resulteert uit herwaarderingen van toegezegdpensioen
[member]
regelingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresul
taat, na belastingen, winsten (verliezen) uit hoofde van
herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen]

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPay
ments

X instant,
credit

Reserve voor op aandelen
gebaseerde betalingen

Een component van het eigen vermogen die resulteert uit gebruikelijke werkwijze:
op aandelen gebaseerde betalingen.
IAS 1 78 e

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPay
mentsMember

member

Reserve voor op aandelen
gebaseerde betalingen [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan voorbeeld: IAS 1 108
die resulteert uit op aandelen gebaseerde betalingen.

ifrs-full

ReservesWithinEquityAxis

axis

Reserves binnen het eigen
vermogen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing:
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten IAS 1 79 b
die de tabel vervolledigen.
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member
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ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWill
NotBeReclassifiedToProfitOr
LossMember

NL

ifrs-full

L 429/658

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Restwaarderisico [member]

Dit lid geeft een component van het overige prijsrisico voorbeeld: IFRS 7 IG32,
aan die het type risico vertegenwoordigt dat de reële voorbeeld: IFRS 7 40 a
waarde of toekomstige kasstromen van een financieel in
strument zullen schommelen als gevolg van veranderin
gen in restwaarden. [Zie: financiële instrumenten, klasse
[member]]

ifrs-full

RestatedMember

member

Momenteel vermeld [member]

Dit lid geeft de informatie aan die momenteel wordt ver
meld in de jaarrekening. Dit vertegenwoordigt tevens de
standaardwaarde voor de assen “Retroactieve toepassing
en retroactieve aanpassing” en “Afwijking van IFRS-ver
eiste” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

RestrictedCashAndCashEqui
valents

X instant,
debit

Aan restricties onderhevige
geldmiddelen en kasequivalenten

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten waarvan gebruikelijke werkwijze: IAS
het gebruik of de opname onderhevig is aan restricties. 1 55
[Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

ifrs-full

RestrictionsOnAccessToAs
setsInFunds

text

Beschrijving van restricties inzake
de toegang tot activa in fondsen

De beschrijving van restricties inzake de toegang tot de informatieverschaffing: IFRIC
activa in ontmantelings-, herstel- en milieusaneringsfond 5 11
sen.

ifrs-full

RestrictionsOnRealisabilityO
fInvestmentPropertyOrRemit
tanceOfIncomeAndProceed
sOfDisposalOfInvestmentPro
perty

X instant

Restricties inzake de
realiseerbaarheid van
vastgoedbeleggingen of de
overmaking van baten en
opbrengsten bij de vervreemding
van vastgoedbeleggingen

Het bedrag aan restricties inzake de realiseerbaarheid van informatieverschaffing: IAS
vastgoedbeleggingen of de overmaking van inkomsten en 40 75 g
opbrengsten bij vervreemding. [Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

RestructuringContingentLiabi
lityMember

member

Voorwaardelijke verplichting voor
reorganisatie [member]

Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting voor reorga voorbeeld: IAS 37 88
nisatie aan, zoals de verkoop of beëindiging van een be
drijfsactiviteit; 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 reorganisaties
die een materieel effect hebben op de aard en focus van
de activiteiten van de entiteit. [Zie: voorwaardelijke ver
plichtingen [member]]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 20 d,
informatieverschaffing: IAS
1 106 b,
informatieverschaffing: IAS 8
28 f i, informatieverschaffing:
IAS 8 29 c i,
informatieverschaffing: IAS 8
49 b i,
informatieverschaffing: IFRS
17 113 b — ingangsdatum
1.1.2021

L 429/659

member
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ResidualValueRiskMember

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X instant,
credit

Label

Reorganisatievoorziening

Documentatielabel

Referenties

RestructuringProvision

ifrs-full

RestructuringProvisionAb
stract

ifrs-full

RestructuringProvisionMem
ber

member

Reorganisatievoorziening
[member]

Dit lid geeft een voorziening voor een reorganisatie aan, voorbeeld: IAS 37 70
zoals 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 managementstruc
tuur; en fundamentele reorganisaties die een materieel
effect hebben op de aard en focus van de activiteiten
van de entiteit. [Zie: andere voorzieningen [member]]

ifrs-full

RetainedEarnings

X instant,
credit

Ingehouden winsten

Een component van het eigen vermogen die de cumula voorbeeld: IAS 1 78 e,
tieve niet-uitgekeerde opbrengsten of tekorten van de en voorbeeld: IAS 1 IG6
titeit vertegenwoordigt.

ifrs-full

RetainedEarningsMember

member

Ingehouden winsten [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan informatieverschaffing: IAS
die de cumulatieve niet-uitgekeerde opbrengsten of tekor 1 106, voorbeeld: IAS
ten van een entiteit vertegenwoordigt.
1 108

ifrs-full

RetentionPayables

X instant,
credit

Ingehouden betalingen

Het bedrag aan betalingen dat is ingehouden door de gebruikelijke werkwijze:
entiteit, in afwachting van de vervulling van een voor IAS 1 78
waarde.

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Buitengebruikstelling, immateriële
activa en goodwill

De daling van immateriële activa en goodwill die resul gebruikelijke werkwijze: IAS
teert uit buitengebruikstelling. [Zie: immateriële activa en 38 118 e
goodwill]

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Buitengebruikstelling, andere
immateriële activa dan goodwill

De daling van andere immateriële activa dan goodwill die gebruikelijke werkwijze: IAS
resulteert uit buitengebruikstelling. [Zie: andere immateri 38 118 e
ële activa dan goodwill]

NL

Het bedrag van de voorziening voor een reorganisatie, voorbeeld: IAS 37 70
zoals 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 managementstruc
tuur; en fundamentele reorganisaties die een materieel
effect hebben op de aard en focus van de activiteiten
van de entiteit. [Zie: andere voorzieningen]

ifrs-full

L 429/660

Prefix

Reorganisatievoorziening
[abstract]

Publicatieblad van de Europese Unie
18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Buitengebruikstelling, materiële
vaste activa

De daling van materiële vaste activa die resulteert uit gebruikelijke werkwijze: IAS
buitengebruikstelling. [Zie: materiële vaste activa]
16 73 e

ifrs-full

RetrospectiveApplicationAn
dRetrospectiveRestatemen
tAxis

axis

Retroactieve toepassing en
retroactieve aanpassing [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 1 106 b,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IAS
8 28 f i,
informatieverschaffing: IAS
8 29 c i,
informatieverschaffing: IAS 8
49 b i

ifrs-full

ReturnOnPlanAssetsNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Rendement op fondsbeleggingen
exclusief rentebaten of -lasten,
nettoverplichting (nettoactief) uit
hoofde van toegezegde
pensioenrechten

De daling (stijging) van de nettoverplichting (het netto informatieverschaffing: IAS
actief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die re 19 141 c i
sulteert uit het rendement op fondsbeleggingen, exclusief
bedragen die in rentebaten of -lasten zijn opgenomen. Het
rendement op fondsbeleggingen verwijst naar rente, divi
denden en andere opbrengsten die van de fondsbeleggin
gen afkomstig zijn, samen met de gerealiseerde en nietgerealiseerde winsten of verliezen op de fondsbeleggingen,
verminderd met enige beheerskosten van de fondsbeleg
gingen 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 brut
overplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten.
[Zie: fondsbeleggingen [member]; nettoverplichting (net
toactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten]; ac
tuariële veronderstellingen [member]; rentelasten (-baten),
nettoverplichting (nettoactief) uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten]

ifrs-full

ReturnOnReimbursement
Rights

X duration,
debit

Rendement op restitutierechten,
exclusief rentebaten of -lasten

De stijging (daling) van restitutierechten resulterend uit informatieverschaffing: IAS
het rendement op deze rechten, exclusief bedragen die 19 141 c i
in rentebaten of -lasten zijn opgenomen. [Zie: restitutie
rechten, gewaardeerd tegen reële waarde; rentebaten, res
titutierechten]

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecrea
seIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

X duration,
debit

Herwaarderingsstijging (-daling)
De stijging (daling) van andere immateriële activa dan informatieverschaffing: IAS
van andere immateriële activa dan goodwill, resulterend uit herwaarderingen tegen reële 38 118 e iii
goodwill
waarde. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill; her
waarderingsreserves]

L 429/661

X duration,
credit
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RetirementsPropertyPlantAn
dEquipment

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X duration,
debit

Label

Herwaarderingsstijging (-daling)
van materiële vaste activa

Documentatielabel

Referenties

RevaluationIncreaseDecrease
PropertyPlantAndEquipment

De stijging (daling) van materiële vaste activa, resulterend informatieverschaffing: IAS
uit herwaarderingen tegen reële waarde. [Zie: materiële 16 73 e iv,
vaste activa; herwaarderingsreserves]
informatieverschaffing: IAS
16 77 f

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAs
setsAbstract

ifrs-full

RevaluationSurplus

X instant,
credit

Herwaarderingsreserves

Een component van het eigen vermogen die de geaccu
muleerde 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
16 39,
informatieverschaffing: IAS
38 85

ifrs-full

RevaluationSurplusMember

member

Herwaarderingsreserves [member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan
die de geaccumuleerde herwaarderingsreserves vertegen
woordigt uit hoofde van de herwaardering van activa op
genomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat.
[Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

voorbeeld: IAS 1 108,
informatieverschaffing: IAS
16 39,
informatieverschaffing: IFRS
1 IG10

ifrs-full

Revenue

X duration,
credit

Opbrengsten

De baten die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering
van een entiteit. Baten zijn de toename van activa of de
afname van verplichtingen, resulterend in de stijging van
het eigen vermogen, zonder de stijgingen die verband
houden met bijdragen van houders van vorderingen in
aandelen.

informatieverschaffing: IAS
1 82 a, voorbeeld: IAS
1 103, voorbeeld: IAS
1 102,
informatieverschaffing: IFRS
12 B12 b v, voorbeeld: IFRS
12 B10 b,
informatieverschaffing: IFRS
5 33 b i,
informatieverschaffing: IFRS
8 28 a,
informatieverschaffing: IFRS
8 23 a,
informatieverschaffing: IFRS
8 32, informatieverschaffing:
IFRS 8 33 a,
informatieverschaffing: IFRS
8 34

ifrs-full

RevenueAbstract

ifrs-full

RevenueAndOperatingIncome

NL

ifrs-full

L 429/662

Prefix

Herwaardering van immateriële
activa [abstract]

Opbrengsten en andere
exploitatiebaten

Het samengevoegde bedrag van de opbrengsten en andere gebruikelijke werkwijze: IAS
exploitatiebaten van de entiteit. [Zie: opbrengsten]
1 85

18.12.2020

X duration,
credit
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Opbrengsten [abstract]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

RevenueFromConstruction
Contracts

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van
onderhanden projecten in
opdracht van derden

Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit onder gebruikelijke werkwijze: IAS
handen projecten in opdracht van derden. Onderhanden 1 112 c
projecten in opdracht van derden zijn specifiek onderhan
delde overeenkomsten voor de constructie van een actief
of een combinatie van activa die qua ontwerp, technolo
gie, functie of uiteindelijk doel of gebruik nauw met el
kaar samenhangen of onderling afhankelijk zijn. [Zie: op
brengsten]

ifrs-full

RevenueFromContracts
WithCustomers

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van
contracten met klanten

Het bedrag aan opbrengsten uit hoofde van contracten
met 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.

ifrs-full

RevenueFromDividends

X duration,
credit

Dividendinkomsten

Het bedrag aan dividenden die zijn opgenomen als baten. gebruikelijke werkwijze: IAS
Dividenden zijn uitkeringen van winsten aan eigenaars 1 112 c
naar rato van hun participaties in een specifieke ver
mogensklasse.

ifrs-full

RevenueFromGovernment
Grants

X duration,
credit

Baten uit hoofde van
overheidssubsidies

Het bedrag aan baten die zijn opgenomen met betrekking gebruikelijke werkwijze: IAS
tot overheidssubsidies. [Zie: overheidssubsidies]
20 39 b

ifrs-full

RevenueFromHotelOperations

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van
hotelactiviteiten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit hotel gebruikelijke werkwijze: IAS
activiteiten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromInsuranceCon
tractsIssuedWithoutReduc
tionForReinsuranceHeld

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van
Het bedrag van de opbrengsten uit hoofde van uitgegeven
uitgegeven verzekeringscontracten, verzekeringscontracten, zonder enige vermindering voor
zonder vermindering voor
aangehouden herverzekering. [Zie: opbrengsten]
aangehouden herverzekering

voorbeeld: IAS 1 85 —
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 IG24 a —
vervaIdatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

RevenueFromInterest

X duration,
credit

Rentebaten

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c,
informatieverschaffing: IFRS
12 B13 e,
informatieverschaffing: IFRS
8 23 c,
informatieverschaffing: IFRS
8 28 e

informatieverschaffing: IFRS
15 113 a,
informatieverschaffing: IFRS
15 114
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Het bedrag van de baten die voortvloeien uit rente.

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

L 429/663

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

RevenueFromPerformance
ObligationsSatisfiedOrPartial
lySatisfiedInPreviousPeriods

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van in
vroegere perioden vervulde (of
gedeeltelijk vervulde)
prestatieverplichtingen

Het bedrag van de opbrengsten uit hoofde van in vroegere informatieverschaffing: IFRS
perioden vervulde (of gedeeltelijk vervulde) prestatiever 15 116 c
plichtingen. [Zie: prestatieverplichtingen [member]; op
brengsten uit hoofde van contracten met klanten]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfAd
vertisingServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van advertentiediensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van advertentiediensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
CargoAndMailTransportSer
vices

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van cargo- en
postvervoersdiensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van cargo- en postvervoersdiensten. [Zie: op 1 112 c
brengsten]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfDa
taServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van datadiensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van datadiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfGa
mingServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van kansspeldiensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van kansspeldiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyConsul
tingServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit de verlening van
IT-consultancydiensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van consultancydiensten met betrekking tot IT. 1 112 c
[Zie: opbrengsten]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyMainte
nanceAndSupportServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit de verlening van
IT-onderhouds- en
-ondersteuningsdiensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met 1 112 c
betrekking tot IT. [Zie: opbrengsten]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit de verlening van
IT-diensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van IT-diensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
terconnectionServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van
interconnectiediensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van interconnectiediensten voor andere ope 1 112 c
rators. [Zie: opbrengsten]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
ternetAndDataServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van internet- en
datadiensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van internet- en datadiensten. [Zie: opbrengsten] 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
ternetAndDataServicesAb
stract

NL

ifrs-full

L 429/664

Prefix
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Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van internet- en
datadiensten [abstract]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van internetdiensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van internetdiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
LandLineTelephoneServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van vastetelefoniediensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
verlening van vaste-telefoniediensten. [Zie: opbrengsten]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
MobileTelephoneServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van mobieletelefoniediensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van mobiele-telefoniediensten. [Zie: opbreng 1 112 c
sten]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfO
therTelecommunicationServi
ces

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van andere
telecommunicatiediensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van telecommunicatiediensten die de entiteit 1 112 c
niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of de
zelfde toelichting. [Zie: opbrengsten]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPas X duration,
sengerTransportServices
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van
personenvervoersdiensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van personenvervoersdiensten. [Zie: opbreng 1 112 c
sten]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
PrintingServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van drukdiensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van drukdiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer X duration,
vices
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van diensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van diensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer X duration,
vicesRelatedPartyTransactions credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van diensten, transacties
met verbonden partijen

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de voorbeeld: IAS 24 21 c
verlening van diensten in het kader van transacties met
verbonden partijen. [Zie: opbrengsten; verbonden partijen
[member]]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTe
lecommunicationServices

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van
telecommunicatiediensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van telecommunicatiediensten. [Zie: opbreng 1 112 c
sten]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTe
lecommunicationServicesAb
stract

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTe
lephoneServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van telefoniediensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van telefoniediensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
TransportServices

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verlening van vervoersdiensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verlening van vervoersdiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

X duration,
credit
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Opbrengsten uit hoofde van
kamerverblijfsdiensten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit ka gebruikelijke werkwijze: IAS
merverblijfsdiensten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRoyalties

X duration,
credit

Baten uit hoofde van royalty’s

Het bedrag van de baten die voortvloeien uit royalty’s.

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAgricultu X duration,
credit
ralProduce

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van agrarische producten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van agrarische producten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAlcoho
lAndAlcoholicDrinks

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van alcohol en
alcoholhoudende dranken

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van alcohol en alcoholhoudende dranken. [Zie: 1 112 c
opbrengsten]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfBooks

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van boeken

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van boeken. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCopper

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van koper

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van koper. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCrudeOil

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van ruwe olie

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van ruwe olie. [Zie: actuele ruwe olie; opbreng 1 112 c
sten]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfElectricity

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van elektriciteit

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van elektriciteit. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfFoodAnd X duration,
Beverage
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van voeding en drank

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van voeding en drank. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGold

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van goud

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van goud. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoods

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van goederen

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van goederen. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoodsRe
latedPartyTransactions

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van goederen, transacties
met verbonden partijen

Het bedrag aan opbrengsten die voortvloeien uit de ver voorbeeld: IAS 24 21 a
koop van goederen in het kader van transacties met ver
bonden partijen. [Zie: opbrengsten; verbonden partijen
[member]]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfNatural
Gas

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van aardgas

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van aardgas. [Zie: actueel aardgas; opbrengsten] 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfOilAnd
GasProducts

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van olie- en gasproducten verkoop van olie- en gasproducten. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c

18.12.2020

X duration,
credit
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Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van aardolie- en
petrochemische producten

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van aardolie- en petrochemische producten. [Zie: 1 112 c
actuele aardolie- en petrochemische producten; opbreng
sten]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPublicati
ons

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van publicaties

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van publicaties. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSilver

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van zilver

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van zilver. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSugar

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van suiker

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van suiker. [Zie: opbrengsten]
1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfTelecom
municationEquipment

X duration,
credit

Opbrengsten uit hoofde van de
verkoop van telecommunicatieuitrusting

Het bedrag van de opbrengsten die voortvloeien uit de gebruikelijke werkwijze: IAS
verkoop van telecommunicatie-uitrusting. [Zie: opbreng 1 112 c
sten]

ifrs-full

RevenueMultipleMeasuremen
tInputMember

member

Opbrengstratio, waarderingsinput
[member]

Dit lid geeft de opbrengstratio aan die wordt gehanteerd voorbeeld: IFRS 13 93 d,
als waarderingsinput.
voorbeeld: IFRS 13 IE63

ifrs-full

RevenueOfAcquiree

X duration,
credit

Opbrengsten van de overgenomen Het bedrag van de opbrengsten van de overgenomen par informatieverschaffing: IFRS
partij sinds de overnamedatum
tij, sinds de overnamedatum, opgenomen in het gecon 3 B64 q i
solideerde overzicht van het totaalresultaat. [Zie: opbreng
sten]

ifrs-full

RevenueOfCombinedEntity

X duration,
credit

Opbrengsten van de
samengevoegde entiteit alsof de
combinatie plaatsvond aan het
begin van de periode

De opbrengsten van de samengevoegde entiteit alsof de informatieverschaffing: IFRS
overnamedatum voor alle bedrijfscombinaties die tijdens 3 B64 q ii
het jaar plaatsvonden, het begin van de jaarlijkse verslag
periode was. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; opbreng
sten]

ifrs-full

RevenueRecognisedOnEx
changingConstructionServi
cesForFinancialAsset

X duration,
credit

Opbrengsten opgenomen uit
hoofde van de ruil van
bouwdiensten tegen financiële
activa

Het bedrag van de opbrengsten opgenomen wanneer informatieverschaffing: SIC
bouwdiensten worden geruild tegen financiële activa in 29 6A
het kader van dienstverlening uit hoofde van concessie
overeenkomsten. [Zie: dienstverlening uit hoofde van con
cessieovereenkomsten [member]; opbrengsten uit hoofde
van contracten met klanten]
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RevenueRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForIn
tangibleAsset

X duration,
credit

Opbrengsten opgenomen uit hoofde
van de ruil van bouwdiensten tegen
een immaterieel actief

Het bedrag van de opbrengsten opgenomen wanneer bouwdien
sten worden geruild tegen een immaterieel actief in het kader van
dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten. [Zie:
dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten [mem
ber]; opbrengsten uit hoofde van contracten met klanten]

informatieverschaffing:
SIC 29 6A

ifrs-full

RevenueThatWasIncludedInCon
tractLiabilityBalanceAtBeginnin
gOfPeriod

X duration,
credit

Opbrengsten die aan het begin van de
periode in het saldo van de
contractverplichting waren opgenomen

Het bedrag van de opbrengsten die aan het begin van de periode
in het saldo van de contractverplichting waren opgenomen. [Zie:
contractverplichtingen; opbrengsten uit hoofde van contracten
met klanten]

informatieverschaffing:
IFRS 15 116 b

ifrs-full

ReversalAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Terugneming, voorziening voor
kredietverliezen van financiële activa

De daling van de voorziening voor kredietverliezen van financiële
activa, resulterend uit de terugneming van bijzondere waardever
minderingen. [Zie: voorziening voor kredietverliezen van financi
ële activa]

gebruikelijke werkwijze: IFRS
7 16 — vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss

X duration,
credit

Terugneming van bijzonderewaarde
verminderingsverlies

Het bedrag opgenomen als een stijging van de boekwaarde van
een actief of kasstroomgenererende eenheid tot de realiseerbare
waarde ervan wanneer voorheen een bijzonderewaardeverminde
ringsverlies was opgenomen. [Zie: bijzonderewaardeverminde
ringsverlies]

informatieverschaffing: IAS
36 130 b, informatieverschaffing:
IAS 36 130 d ii

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog
nisedInOtherComprehensiveInco
me

X duration,
credit

Terugneming van bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat. [Zie: terugneming van bijzonderewaardeverminderings
verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in de
overige onderdelen van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS
36 126 d, informatieverschaffing:
IAS 36 129 b

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog
nisedInOtherComprehensiveInco
meIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

X duration

Terugneming van bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, andere immateriële
activa dan goodwill

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat voor andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: te
rugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies opge
nomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat; andere
immateriële activa dan goodwill]

informatieverschaffing:
IAS 38 118 e iii

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog
nisedInOtherComprehensiveInco
mePropertyPlantAndEquipment

X duration

Terugneming van bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat, materiële vaste activa

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in de overige onderdelen van het totaal
resultaat voor materiële vaste activa. [Zie: terugneming van bij
zonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in de overige on
derdelen van het totaalresultaat; materiële vaste activa]

informatieverschaffing: IAS
16 73 e iv

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog
nisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Terugneming van bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardeverminde
ringsverlies opgenomen in winst of verlies. [Zie: terugneming van
bijzonderewaardeverminderingsverlies; winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS
36 126 b, informatieverschaffing:
IAS 36 129 b
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Terugneming van
bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen
in winst of verlies, biologische
activa

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardever informatieverschaffing: IAS
minderingsverlies opgenomen in winst of verlies voor bio 41 55 b
logische activa. [Zie: terugneming van bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen in winst of verlies; bio
logische activa]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossIntan
gibleAssetsOtherThanGood
will

X duration

Terugneming van
bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen
in winst of verlies, andere
immateriële activa dan goodwill

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardever informatieverschaffing: IAS
minderingsverlies opgenomen in winst of verlies voor 38 118 e v
andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: terugneming
van bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in
winst of verlies; andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossInvest
mentProperty

X duration

Terugneming van
bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen
in winst of verlies,
vastgoedbeleggingen

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardever
minderingsverlies opgenomen in winst of verlies voor
vastgoedbeleggingen. [Zie: terugneming van bijzondere
waardeverminderingsverlies opgenomen in winst of ver
lies; vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossLoan
sAndAdvances

X duration

Terugneming van
bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen
in winst of verlies, leningen en
voorschotten

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardever gebruikelijke werkwijze: IAS
minderingsverlies opgenomen in winst of verlies voor le 1 85
ningen en voorschotten. [Zie: terugneming van bijzon
derewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of
verlies]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossPro
pertyPlantAndEquipment

X duration

Terugneming van
bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen
in winst of verlies, materiële vaste
activa

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardever
minderingsverlies opgenomen in winst of verlies voor
materiële vaste activa. [Zie: terugneming van bijzondere
waardeverminderingsverlies opgenomen in winst of ver
lies; materiële vaste activa]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossTrade
Receivables

X duration,
credit

Terugneming van
bijzonderewaarde
verminderingsverlies opgenomen
in winst of verlies,
handelsvorderingen

Het bedrag van de terugneming van bijzonderewaardever gebruikelijke werkwijze: IAS
minderingsverlies opgenomen in winst of verlies voor 1 112 c
handelsvorderingen. [Zie: terugneming van bijzondere
waardeverminderingsverlies opgenomen in winst of ver
lies; handelsvorderingen]

ifrs-full

ReversalOfInventoryWrite
down

X duration

Terugneming van afschrijvingen
van voorraden

Het bedrag opgenomen als een vermindering van het
bedrag van de voorraden opgenomen als last naar aan
leiding van de terugneming van elke afschrijving van
voorraden resulterend uit een stijging van de opbrengst
waarde. [Zie: voorraden; afschrijving van voorraden]

informatieverschaffing: IAS
40 76 g,
informatieverschaffing: IAS
40 79 d v

informatieverschaffing: IAS
1 98 a,
informatieverschaffing: IAS
16 73 e vi

informatieverschaffing: IAS
1 98 a,
informatieverschaffing: IAS 2
36 f
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Terugneming van voorzieningen
voor reorganisatiekosten

Het bedrag van de terugnemingen van voorzieningen informatieverschaffing:
voor de reorganisatiekosten. [Zie: reorganisatievoorzie IAS 1 98 b
ning]

ifrs-full

ReversedUnsettledLiabilities
ContingentLiabilitiesRecogni
sedInBusinessCombination

X duration,
debit

Teruggenomen niet-afgewikkelde
verplichtingen, voorwaardelijke
verplichtingen opgenomen in een
bedrijfscombinatie

Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen opge informatieverschaffing: IFRS
nomen in een bedrijfscombinatie die niet zijn afgewikkeld 3 B67 c
en later zijn teruggenomen. [Zie: voorwaardelijke ver
plichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie; be
drijfscombinaties [member]]

ifrs-full

ReverseRepurchaseAgreem
entsAndCashCollateralOnSe
curitiesBorrowed

X instant,
debit

Omgekeerde
terugkoopovereenkomsten en
zekerheden in de vorm van
contanten uit hoofde van geleende
effecten

Het bedrag aan instrumenten die worden gekocht om te gebruikelijke werkwijze: IAS
worden verkocht in het kader van omgekeerde terugkoop 1 55
overeenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten
uit hoofde van geleende effecten. [Zie: terugkoopovereen
komsten en zekerheden in de vorm van contanten uit
hoofde van geleende effecten]

ifrs-full

RightofuseAssetFairValueUse
dAsDeemedCost

X instant,
debit

Actief met gebruiksrecht met reële Het bedrag van de activa met gebruiksrecht waarvoor de informatieverschaffing: IFRS
waarde als veronderstelde kostprijs reële waarde was gebruikt als veronderstelde kostprijs in 1 30
het IFRS-openingsoverzicht van de financiële positie. [Zie:
activa met gebruiksrecht]

ifrs-full

RightofuseAssets

X instant,
debit

Activa met gebruiksrecht

Het bedrag van de activa die het recht van een lessee informatieverschaffing: IFRS
vertegenwoordigen om gedurende de leaseperiode van 16 53 j
een onderliggend actief gebruik te maken. Onderliggend
actief is een actief dat het voorwerp van een leaseover
eenkomst uitmaakt en waarvan het gebruiksrecht door
een lessor aan een lessee beschikbaar is gesteld.

ifrs-full

RightofuseAssetsIncreaseDec
reaseInRevaluationSurplus

X duration,
credit

Activa met gebruiksrecht, stijging
(daling) van
herwaarderingsreserves

De stijging (daling) van de herwaarderingsreserve die ver informatieverschaffing: IFRS
band houdt met activa met gebruiksrecht. [Zie: herwaar 16 57
deringsreserves; activa met gebruiksrecht]

ifrs-full

RightofuseAssetsMember

member

Activa met gebruiksrecht
[member]

Dit lid geeft activa met gebruiksrecht aan. [Zie: activa met informatieverschaffing: IFRS
gebruiksrecht]
16 33

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluati
onSurplus

X instant,
credit

Activa met gebruiksrecht,
herwaarderingsreserve

Het bedrag van de herwaarderingsreserve die verband informatieverschaffing: IFRS
houdt met activa met gebruiksrecht. [Zie: herwaarderings 16 57
reserves; activa met gebruiksrecht]

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluedAs
setsAtCost

X instant,
debit

Activa met gebruiksrecht,
geherwaardeerde activa,
gewaardeerd tegen kostprijs

Het bedrag van de activa met gebruiksrecht dat zou zijn informatieverschaffing: IFRS
opgenomen als de geherwaardeerde activa waren geboekt 16 57
volgens het kostprijsmodel. [Zie: activa met gebruiksrecht]
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Activa met gebruiksrecht die niet
voldoen aan de definitie van
vastgoedbeleggingen.

Het bedrag van de activa met gebruiksrecht die niet vol informatieverschaffing: IFRS
doen aan de definitie van vastgoedbeleggingen. [Zie: activa 16 47 a
met gebruiksrecht; vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

RightsPreferencesAndRestric
tionsAttachingToClassOfSha
reCapital

text

Rechten, voorkeurrechten en
beperkingen die aan de categorie
van aandelenkapitaal zijn
verbonden

De beschrijving van de rechten, voorkeurrechten en be informatieverschaffing: IAS
perkingen die aan een categorie van aandelenkapitaal zijn 1 79 a v
verbonden, inclusief beperkingen op de uitkering van di
videnden en de terugbetaling van kapitaal. [Zie: aandelen
kapitaal [member]]

ifrs-full

RiskAdjustmentForNonfinan
cialRiskMember

member

Risicoaanpassing voor nietfinancieel risico [member]

Dit lid geeft de compensatie aan die een entiteit verlangt
voor het dragen van de uit het niet-financiële risico voort
vloeiende onzekerheid omtrent het bedrag en het tijdstip
van de kasstromen wanneer de entiteit verzekeringscon
tracten vervult.

ifrs-full

RiskDiversificationEffectMem
ber

member

Gevolgen van risicodiversificatie
[member]

Dit lid geeft de gevolgen aan van de diversificatie van gebruikelijke werkwijze: IFRS
risico’s die voortvloeien uit financiële instrumenten. [Zie: 7 32
financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

RiskExposureAssociatedWit
X instant
hInstrumentsSharingCharacte
ristic

Risicoblootstelling in verband met Het bedrag van de risicoblootstelling in verband met fi informatieverschaffing: IFRS
instrumenten die een
nanciële instrumenten die een gemeenschappelijk ken 7 B8 c
merk bezitten dat een risicoconcentratie identificeert. [Zie:
gemeenschappelijk kenmerk
bezitten
financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

RiskExposuresAxis

axis

Risicoblootstelling [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 17 128 a — ingangsdatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021

ifrs-full

RiskExposuresMember

member

Risicoblootstelling [member]

Dit lid geeft de risicoblootstellingen aan. Dit vertegen informatieverschaffing: IFRS
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Risico 17 128 a — ingangsdatum
blootstellingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. 1.1.2021

ifrs-full

RoyaltyExpense

X duration,
debit

Royaltylasten

Het bedrag van de lasten die voortvloeien uit royalty’s. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85

ifrs-full

SaleOrIssueOfTreasuryShares

X duration,
credit

Verkoop of uitgifte van ingekochte De daling van het eigen vermogen resulterend uit de ver gebruikelijke werkwijze: IAS
eigen aandelen
koop of uitgifte van ingekochte eigen aandelen. [Zie: in 1 106 d
gekochte eigen aandelen]

informatieverschaffing: IFRS
17 100 c ii- ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 101 b — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
17 107 c — ingangsdatum
1.1.2021

L 429/671

X instant,
debit

Publicatieblad van de Europese Unie
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NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Verkoop- en marketinglasten

Het bedrag van de lasten die verband houden met de gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85
marketing en verkoop van goederen of diensten.

ifrs-full

SalesChannelsAxis

axis

Verkoopkanalen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 15 B89 g
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

SalesChannelsMember

member

Verkoopkanalen [member]

Dit lid geeft alle verkoopkanalen aan. Dit vertegenwoor voorbeeld: IFRS 15 B89 g
digt tevens de standaardwaarde voor de as “Verkoopkana
len” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

SalesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration,
credit

Verkoop, waardering tegen reële
waarde, activa

De daling van de waardering tegen reële waarde van ac informatieverschaffing: IFRS
tiva resulterend uit verkoop. [Zie: gewaardeerd tegen reële 13 93 e iii
waarde [member]]

ifrs-full

SalesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
debit

Verkoop, waardering tegen reële
waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De daling van de waardering tegen reële waarde van ei informatieverschaffing: IFRS
genvermogensinstrumenten van de entiteit, resulterend uit 13 93 e iii
verkoop. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member];
eigenvermogensinstrumenten van een entiteit [member]]

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementLi
abilities

X duration,
debit

Verkoop, waardering tegen reële
waarde, verplichtingen

De daling van de waardering tegen reële waarde van ver informatieverschaffing: IFRS
plichtingen resulterend uit verkoop. [Zie: gewaardeerd te 13 93 e iii
gen reële waarde [member]]

ifrs-full

SalesOfPropertyAndOtherAs
setsRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Verkoop van vastgoed en andere
activa, transacties met verbonden
partijen

Het bedrag aan door de entiteit verkocht vastgoed en voorbeeld: IAS 24 21 b
andere activa in het kader van transacties met verbonden
partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

SecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Gewaarborgde ontvangen
bankleningen

Het bedrag aan van banken ontvangen leningen die door gebruikelijke werkwijze: IAS
zekerheden zijn gedekt. [Zie: ontvangen leningen]
1 112 c

ifrs-full

SecuritiesLendingMember

member

Effectenuitlening [member]

Dit lid geeft de uitlening van effecten aan waarbij de voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
financier effecten overdraagt in ruil voor zekerheden ver voorbeeld: IFRS 7 B33
strekt door de leningnemer.

ifrs-full

SecuritisationsMember

member

Securitisaties [member]

Dit lid geeft securitisaties aan waarbij individuele activa in voorbeeld: IFRS 7 B33
een pool worden samengevoegd en verkocht aan een
entiteit die schuldbewijzen uitgeeft die zijn gedekt door
de pool van activa.

18.12.2020

X duration,
debit
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NL
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L 429/672

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Securitisatievehikels [member]

Dit lid geeft vehikels aan die worden gebruikt voor het voorbeeld: IFRS 12 B23 a
securitisatieproces waarbij individuele activa in een pool
worden samengevoegd en verkocht aan een voor een bij
zonder doel opgericht vehikel dat schuldbewijzen uitgeeft
die zijn gedekt door de pool van activa.

ifrs-full

SegmentConsolidationItems
Axis

axis

Segmentconsolidatieposten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 8 23
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

SegmentInWhichNoncurren
tAssetOrDisposalGroupHeld
ForSaleIsPresented

text

Beschrijving van het segment
waarin een vast actief of groep
activa die wordt afgestoten en die
is aangehouden voor verkoop,
wordt gepresenteerd

De beschrijving van het te rapporteren segment waarin informatieverschaffing: IFRS
vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en 5 41 d
die zijn aangehouden voor verkoop, worden gepresen
teerd. [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]]

ifrs-full

SegmentsAxis

axis

Segmenten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IAS 19 138 d,
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten informatieverschaffing: IAS
die de tabel vervolledigen.
36 130 d ii,
informatieverschaffing: IFRS
15 115, voorbeeld: IFRS 17
96 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
8 23

ifrs-full

SegmentsMember

member

Segmenten [member]

Dit lid geeft alle segmenten van een entiteit aan. Dit ver voorbeeld: IAS 19 138 d,
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Seg informatieverschaffing: IAS
menten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
36 130 d ii,
informatieverschaffing: IFRS
15 115, voorbeeld: IFRS 17
96 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
8 28

L 429/673

member
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NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Verkoop-, algemene en
beheerskosten

Het bedrag van de kosten die verband houden met ver gebruikelijke werkwijze: IAS
koop-, algemene en beheersactiviteiten van de entiteit.
1 85

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministra
tiveExpenseAbstract

Verkoop-, algemene en
beheerskosten [abstract]

ifrs-full

SellingProfitLossOnFinance
Leases

X duration,
credit

Verkoopwinsten (-verliezen) uit
hoofde van financiële leases

De verkoopwinsten (-verliezen) uit hoofde van financiële informatieverschaffing: IFRS
leases. Een financiële lease is een leaseovereenkomst die 16 90 a i
vrijwel alle aan de eigendom van een onderliggend actief
verbonden risico’s en voordelen overdraagt.

ifrs-full

SensitivityAnalysisForEachTy
peOfMarketRisk

text block

Gevoeligheidsanalyse voor
marktrisicotypes [text block]

De informatieverschaffing over de gevoeligheidsanalyse informatieverschaffing: IFRS
voor elk type marktrisico waaraan de entiteit wordt bloot 7 40 a
gesteld, waaruit blijkt hoe de winst of het verlies en het
eigen vermogen zouden zijn beïnvloed door veranderin
gen in de desbetreffende risicovariabele die op de datum
redelijkerwijs mogelijk zouden zijn geweest. [Zie: markt
risico [member]]

ifrs-full

SensitivityAnalysisToInsuran
ceRisk

text

Gevoeligheidsanalyse voor
verzekeringsrisico

De beschrijving van een gevoeligheidsanalyse die laat zien informatieverschaffing: IFRS
hoe de winst (het verlies) en het eigen vermogen zouden 4 39A a — vervaldatum
zijn beïnvloed indien veranderingen in de desbetreffende 2021-01-01
verzekeringsrisicovariabele die redelijkerwijs mogelijk wa
ren aan het einde van de verslagperiode, waren opgetre
den; de methoden en veronderstellingen die zijn gebruikt
bij het opstellen van de gevoeligheidsanalyse en eventuele
wijzigingen in de gehanteerde methoden en veronderstel
lingen ten opzichte van de voorgaande periode.

ifrs-full

SeparateManagementEntitie
sAxis

axis

Afzonderlijke
managemententiteiten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 24 18A
die de tabel vervolledigen.

18.12.2020

SellingGeneralAndAdministra X duration,
debit
tiveExpense

ifrs-full

X duration,
debit
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Het bedrag van de kosten die verband houden met de gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
verkoopactiviteiten van de entiteit.
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NL

Verkoopkosten

ifrs-full

L 429/674

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Afzonderlijke
managemententiteiten [member]

Dit lid geeft afzonderlijke entiteiten aan die met diensten informatieverschaffing: IAS
van managers op sleutelposities gelijk te stellen diensten 24 18A
verlenen aan de entiteit. Dit vertegenwoordigt tevens de
standaardwaarde voor de as “Afzonderlijke managemen
tentiteiten” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie:
managers op sleutelposities van entiteit of moedermaat
schappij [member]]

ifrs-full

SeparateMember

member

Enkelvoudig [member]

Dit lid geeft enkelvoudige jaarrekeningen aan. Een enkel informatieverschaffing: IAS
voudige jaarrekening is een jaarrekening die wordt gepre 27 4
senteerd door een entiteit en waarin de entiteit, met in
achtneming van de vereisten van IAS 27, haar investerin
gen in dochterondernemingen, joint ventures en geasso
cieerde deelnemingen naar keuze administratief kan ver
werken hetzij tegen kostprijs overeenkomstig IFRS 9, het
zij volgens de vermogensmutatiemethode zoals beschre
ven in IAS 28.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsAxis

axis

Dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: SIC
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 29 6
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsMember

member

Dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten
[member]

Dit lid geeft overeenkomsten aan waarin een entiteit (de informatieverschaffing: SIC
exploitant) een overeenkomst kan afsluiten met een an 29 6
dere entiteit (de cedent) voor de verlening van diensten
die het publiek toegang geven tot belangrijke economi
sche en sociale faciliteiten. De cedent kan een entiteit uit
de particuliere sector of publieke sector zijn, met inbegrip
van een overheidsinstantie. Voorbeelden van dienstver
lening uit hoofde van concessieovereenkomsten zijn wa
terzuiverings- en waterbevoorradingsinstallaties, autosnel
wegen, parkeerterreinen, tunnels, bruggen, luchthavens en
telecommunicatienetwerken. Een voorbeeld van een over
eenkomst die geen dienstverlening uit hoofde van conces
sieovereenkomsten is, is een entiteit die bepaalde interne
diensten uitbesteedt (bijvoorbeeld een kantine voor werk
nemers, het onderhoud van een gebouw, en accountingof IT-functies). Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as “Dienstverlening uit hoofde van con
cessieovereenkomsten” indien er geen ander lid wordt
gebruikt. [Zie: overheid [member]]

L 429/675

member
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ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Dit lid geeft dienstverlening uit hoofde van concessierech gebruikelijke werkwijze: IAS
ten aan. [Zie: dienstverlening uit hoofde van concessie 38 119
overeenkomsten [member]]

ifrs-full

ServicesExpense

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van diensten

Het bedrag van de lasten die voortvloeien uit diensten. gebruikelijke werkwijze: IAS
1 85

ifrs-full

ServicesReceivedRelatedPar
tyTransactions

X duration,
debit

Ontvangen diensten, transacties
met verbonden partijen

Het bedrag aan ontvangen diensten in het kader van voorbeeld: IAS 24 21 c
transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden par
tijen [member]]

ifrs-full

SettledLiabilitiesContingentLi
abilitiesRecognisedInBusiness
Combination

X duration,
debit

Afgewikkelde verplichtingen,
voorwaardelijke verplichtingen
opgenomen in een
bedrijfscombinatie

Het bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen die zijn informatieverschaffing: IFRS
opgenomen in een bedrijfscombinatie en zijn afgewikkeld. 3 B67 c
[Zie: voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een
bedrijfscombinatie]

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesByEnti
tyOnBehalfOfRelatedPartyRe
latedPartyTransactions

X duration

Afwikkeling van verplichtingen
door de entiteit namens een
verbonden partij, transacties met
verbonden partijen

Het bedrag aan verplichtingen die zijn afgewikkeld door voorbeeld: IAS 24 21 j
de entiteit namens een verbonden partij in het kader van
transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden par
tijen [member]]

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesOnBe
X duration
halfOfEntityByRelatedPartyRe
latedPartyTransactions

Afwikkeling van verplichtingen
namens de entiteit door een
verbonden partij, transacties met
verbonden partijen

Het bedrag aan verplichtingen die zijn afgewikkeld na voorbeeld: IAS 24 21 j
mens de entiteit door een verbonden partij in het kader
van transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden
partijen [member]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentAssets

X duration,
credit

Afwikkelingen, waardering tegen
reële waarde, activa

De daling van de waardering tegen reële waarde van ac informatieverschaffing: IFRS
tiva resulterend uit afwikkelingen. [Zie: gewaardeerd tegen 13 93 e iii
reële waarde [member]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
debit

Afwikkelingen, waardering tegen
reële waarde,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De daling van de waardering tegen reële waarde van ei informatieverschaffing: IFRS
genvermogensinstrumenten van de entiteit resulterend uit 13 93 e iii
afwikkelingen. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde
[member]; eigenvermogensinstrumenten van een entiteit
[member]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration,
debit

Afwikkelingen, waardering tegen
reële waarde, verplichtingen

De daling van de waardering tegen reële waarde van ver informatieverschaffing: IFRS
plichtingen resulterend uit afwikkelingen. [Zie: gewaar 13 93 e iii
deerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

SetupCostsMember

member

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 ver
krijgen of te vervullen, die de instellingskosten vertegen
woordigen. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van de
kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te
vervullen]

18.12.2020

Dienstverlening uit hoofde van
concessierechten [member]
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Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

SevenYearsBeforeReportingY
earMember

member

Zeven jaar vóór boekjaar
[member]

Dit lid geeft het jaar aan dat zeven jaar vóór het einde van informatieverschaffing: IFRS
het boekjaar is geëindigd.
17 130 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

SharebasedPaymentArrange
mentsMember

member

Op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten
[member]

Dit lid geeft een overeenkomst aan tussen de entiteit of informatieverschaffing: IFRS
een andere entiteit van de groep, dan wel een aandeel 2 45
houder van 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 bedragen die zijn gebaseerd
op de prijs (of waarde) van eigenvermogensinstrumenten
(met inbegrip van aandelen of aandelenopties) van de
entiteit of een andere entiteit van de groep; of b) eigen
vermogensinstrumenten (met inbegrip van aandelen en
aandelenopties) van de entiteit of een andere entiteit van
de groep, mits aan de eventuele “vesting conditions”
wordt voldaan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaard
waarde voor de as “Types op aandelen gebaseerde beta
lingsovereenkomsten” indien er geen ander lid wordt ge
bruikt.

ifrs-full

ShareIssueRelatedCost

X duration,
debit

Met de uitgifte van aandelen
verband houdende kosten

Het bedrag van de kosten die met de uitgifte van aandelen gebruikelijke werkwijze: IAS
verband houden.
1 106 d

ifrs-full

ShareOfAmountReclassified
FromProfitOrLossToOther
ComprehensiveIncomeApply
ingOverlayApproachNewly
DesignatedFinancialAssets

X duration,
debit

Aandeel in het bedrag
geherclassificeerd van winst of
verlies naar de overige onderdelen
van het totaalresultaat met
toepassing van de
overlappingsbenadering, voor het
eerst aangewezen financiële activa

Het aandeel van de entiteit in het bedrag dat is geher
classificeerd van winst of verlies naar de overige onder
delen van het totaalresultaat met betrekking tot voor het
eerst aangewezen financiële activa met toepassing van de
overlappingsbenadering.

ifrs-full

ShareOfAmountReportedIn
ProfitOrLossApplyingIFRS9Fi
nancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

X duration,
debit

Aandeel in het bedrag
gerapporteerd in winst of verlies
met toepassing van IFRS 9,
financiële activa waarop de
overlappingsbenadering wordt
toegepast

Het aandeel van de entiteit in het bedrag gerapporteerd in informatieverschaffing: IFRS
winst of verlies met toepassing van IFRS 9 voor financiële 4 39M b — ingangsdatum
activa waarop de overlappingsbenadering wordt toegepast. bij eerste toepassing van IFRS
9

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix
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9
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
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Label

Documentatielabel
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Aandeel in het bedrag dat van
winst of verlies naar de overige
onderdelen van het totaalresultaat
zou zijn geherclassificeerd met
toepassing van de
overlappingsbenadering indien de
aanwijzing van de financiële activa
niet ongedaan zou zijn gemaakt

Het aandeel van de entiteit in het bedrag dat tijdens de
verslagperiode van de winst of het verlies naar de overige
onderdelen van het totaalresultaat zou zijn geherclassifi
ceerd indien de aanwijzing van de financiële activa niet
ongedaan zou zijn gemaakt in het kader van de overlap
pingsbenadering.

informatieverschaffing: IFRS
4 39M b — ingangsdatum
bij eerste toepassing van
IFRS 9

ifrs-full

ShareOfAmountThatWould
HaveBeenReportedInProfitOr
LossIfIAS39HadBeenApplied
FinancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

X duration,
debit

Aandeel in het bedrag dat in de
winst of het verlies zou zijn
gerapporteerd indien IAS 39 was
toegepast, financiële activa waarop
de overlappingsbenadering is
toegepast

Het aandeel van de entiteit in het bedrag dat in de winst
of het verlies zou zijn gerapporteerd voor financiële activa
waarop de overlappingsbenadering is toegepast, indien
IAS 39 was toegepast.

informatieverschaffing: IFRS
4 39M b — ingangsdatum
bij eerste toepassing van
IFRS 9

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitie
sIncurredJointlyWithOther
Venturers

X instant,
credit

Aandeel in voorwaardelijke
verplichtingen van joint ventures
die gezamenlijk met andere
investeerders zijn aangegaan

Het aandeel van de entiteit in de voorwaardelijke verplich informatieverschaffing: IFRS
tingen die gezamenlijk zijn aangegaan met andere inves 12 23 b
teerders met gezamenlijke zeggenschap over de joint ven
tures. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; joint
ventures [member]]

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitie
sOfAssociatesIncurredJointly
WithOtherInvestors

X instant,
credit

Aandeel in voorwaardelijke
verplichtingen van geassocieerde
deelnemingen die gezamenlijk met
andere investeerders zijn
aangegaan

Het aandeel van de entiteit in voorwaardelijke verplichtin informatieverschaffing: IFRS
gen die gezamenlijk zijn aangegaan met andere investeer 12 23 b
ders met invloed van betekenis over geassocieerde deel
nemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member];
voorwaardelijke verplichtingen [member]]

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitie
sOfAssociatesMember

member

Aandeel van voorwaardelijke
verplichtingen van geassocieerde
deelnemingen [member]

Dit lid geeft het aandeel aan in voorwaardelijke verplich voorbeeld: IAS 37 88
tingen van geassocieerde deelnemingen. [Zie: geassoci
eerde deelnemingen [member]; voorwaardelijke verplich
tingen [member]]

ifrs-full

ShareOfDebtInstrumentsIssu
edThatAreIncludedInInsurers
RegulatoryCapital

X instant,
credit

Aandeel van uitgegeven
schuldbewijzen die in het
toetsingsvermogen van de
verzekeraar zijn opgenomen.

Het aandeel van de entiteit in het bedrag van uitgegeven voorbeeld: IFRS 4 39J bschuldbewijzen die in het toetsingsvermogen van de ver vervaldatum 1.1.2021
zekeraar zijn opgenomen.

18.12.2020

X duration,
debit

Publicatieblad van de Europese Unie

ShareOfAmountThatWould
HaveBeenReclassifiedFrom
ProfitOrLossToOtherCompre
hensiveIncomeApplyingOver
layApproachIfFinancialAssets
HadNotBeenDedesignated

NL

ifrs-full

L 429/678

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Aandeel van uitgestelde
belastingverplichtingen op
verplichtingen die voortvloeien uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 4 vallende contracten en
niet-afgeleide beleggingscontracten

Het aandeel van de entiteit in het bedrag van uitgestelde voorbeeld: IFRS 4 39J bbelastingverplichtingen op verplichtingen die voortvloeien vervaldatum 1.1.2021
uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 4 vallende con
tracten en niet-afgeleide beleggingscontracten. [Zie: uit
gestelde belastingverplichtingen]

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesU X instant,
sedToMitigateRisksArisingFro credit
mAssetsBackingContractsWit
hinScopeOfIFRS4AndNonde
rivativeInvestmentContracts

Aandeel van afgeleide
verplichtingen gebruikt om risico’s
te beperken die voortvloeien uit
activa voor het dekken van binnen
het toepassingsgebied van IFRS 4
vallende contracten en nietafgeleide beleggingscontracten

Het aandeel van de entiteit in het bedrag van afgeleide voorbeeld: IFRS 4 39J bverplichtingen die worden gebruikt om risico’s te beper vervaldatum 1.1.2021
ken die voortvloeien uit de activa voor het dekken van
binnen het toepassingsgebied van IFRS 4 vallende con
tracten en niet-afgeleide beleggingscontracten. [Zie: deri
vaten [member]]

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesU X instant,
sedToMitigateRisksArising
credit
FromContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

Aandeel van afgeleide
verplichtingen gebruikt om risico’s
te beperken die voortvloeien uit
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 4 vallende contracten en
niet-afgeleide beleggingscontracten

Het aandeel van de entiteit in het bedrag van afgeleide voorbeeld: IFRS 4 39J bverplichtingen die worden gebruikt om risico’s te beper vervaldatum 1.1.2021
ken die voortvloeien uit binnen het toepassingsgebied van
IFRS 4 vallende contracten en niet-afgeleide beleggings
contracten. [Zie: derivaten [member]]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39Ea
OfIFRS4CarryingAmountAp
plyingIAS39

X instant,
debit

Aandeel van financiële activa
beschreven in alinea 39E(a) van
IFRS 4, boekwaarde
overeenkomstig IAS 39

Aandeel van de entiteit in de boekwaarde overeenkomstig informatieverschaffing: IFRS
IAS 39 van de in alinea 39E(a) van IFRS 4 beschreven 4 39J b- vervaldatum
financiële activa. Bij financiële activa gewaardeerd tegen 1.1.2021
geamortiseerde kostprijs, het bedrag vóór aanpassing
voor voorzieningen voor bijzondere waardevermindering.
[Zie: financiële activa beschreven in alinea 39E(a) van IFRS
4, reële waarde]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39Ea
OfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Aandeel van financiële activa
beschreven in alinea 39E(a) van
IFRS 4, reële waarde

Het aandeel van de entiteit in de reële waarde van de in informatieverschaffing: IFRS
alinea 39E(a) van IFRS 4 beschreven financiële activa. [Zie: 4 39J b- vervaldatum
financiële activa beschreven in alinea 39E(a) van IFRS 4, 1.1.2021
reële waarde]

L 429/679

X instant,
credit

Publicatieblad van de Europese Unie

ShareOfDeferredTaxLiabilitie
sOnLiabilitiesArisingFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

NL

ifrs-full
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Aandeel van financiële activa
beschreven in alinea 39E(a) van
IFRS 4 die geen laag kredietrisico
hebben, boekwaarde
overeenkomstig IAS 39

Het aandeel van de entiteit in de boekwaarde overeen informatieverschaffing: IFRS
komstig IAS 39 van de in alinea 39E(a) van IFRS 4 be 4 39J b- vervaldatum
schreven financiële activa die geen laag kredietrisico heb 1.1.2021
ben. Bij financiële activa gewaardeerd tegen geamorti
seerde kostprijs, het bedrag vóór aanpassing voor voor
zieningen voor bijzondere waardevermindering. [Zie: fi
nanciële activa beschreven in alinea 39E(a) van IFRS 4,
reële waarde]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39Ea
OfIFRS4ThatDoNotHaveLow
CreditRiskFairValue

X instant,
debit

Aandeel van financiële activa
beschreven in alinea 39E(a) van
IFRS 4 die geen laag kredietrisico
hebben, reële waarde

Het aandeel van de entiteit in de reële waarde van in informatieverschaffing: IFRS
alinea 39E(a) van IFRS 4 beschreven financiële activa die 4 39J b- vervaldatum
geen laag kredietrisico hebben. [Zie: financiële activa be 1.1.2021
schreven in alinea 39E(a) van IFRS 4, reële waarde]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsOther
ThanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Aandeel van andere financiële
activa dan die welke in alinea
39E(a) van IFRS 4 zijn beschreven,
reële waarde

Het aandeel van de entiteit in de reële waarde van andere informatieverschaffing: IFRS
dan de in alinea 39E(a) van IFRS 4 beschreven financiële 4 39J b- vervaldatum
activa. [Zie: financiële activa beschreven in alinea 39E(a) 1.1.2021
van IFRS 4, reële waarde]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApp
lied

X instant,
debit

Aandeel in financiële activa
Het aandeel van de entiteit in het bedrag aan financiële informatieverschaffing: IFRS
waarop de overlappingsbenadering activa waarop de overlappingsbenadering is toegepast. 4 39M b — ingangsdatum
is toegepast
[Zie: financiële activa]
bij eerste toepassing van IFRS
9

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseIn
FairValueOfFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4

X duration,
debit

Aandeel van stijging (daling) van
de reële waarde van de in alinea
39E(a) van IFRS 4 beschreven
financiële activa

Het aandeel van de entiteit in de stijging (daling) van de informatieverschaffing: IFRS
reële waarde van de in alinea 39E(a) van IFRS 4 beschre 4 39J b- vervaldatum
ven financiële activa. [Zie: financiële activa beschreven in 1.1.2021
alinea 39E(a) van IFRS 4, reële waarde]

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseIn
FairValueOfFinancialAssetsO
therThanThoseSpecifiedInPa
ragraph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Aandeel van stijging (daling) van
de reële waarde van andere
financiële activa dan die welke in
alinea 39E(a) van IFRS 4 zijn
gespecificeerd.

Het aandeel van de entiteit in de stijging (daling) van de informatieverschaffing: IFRS
reële waarde van andere dan de in alinea 39E(a) van IFRS 4 39J b- vervaldatum
4 beschreven financiële activa. [Zie: financiële activa be 1.1.2021
schreven in alinea 39E(a) van IFRS 4, reële waarde]

18.12.2020

X instant,
debit
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ShareOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39Ea
OfIFRS4ThatDoNotHaveLow
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tApplyingIAS39

NL

ifrs-full
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Het aandeel van de entiteit in het bedrag van de verplich informatieverschaffing: IFRS
tingen die ontstaan omdat de verzekeraar binnen het toe 4 39J b- vervaldatum
passingsgebied van IFRS 4 vallende contracten en niet- 1.1.2021
afgeleide beleggingscontracten uitgeeft of de daaruit voort
vloeiende verplichtingen nakomt.

ifrs-full

ShareOfNonderivativeInvest
mentContractLiabilitiesMeasu
redAtFairValueThroughProfi
tOrLossApplyingIAS39

X instant,
credit

Aandeel van verplichtingen uit
hoofde van niet-afgeleide
beleggingscontracten, gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst
of verlies overeenkomstig IAS 39

Het aandeel van de entiteit in het bedrag aan verplichtin informatieverschaffing: IFRS
gen uit hoofde van niet-afgeleide beleggingscontracten, 4 39J b- vervaldatum
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar 1.1.2021
deveranderingen in winst of verlies overeenkomstig IAS
39. [Zie: derivaten [member]]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethod

X duration,
credit

Aandeel in de overige onderdelen
van het totaalresultaat van
geassocieerde deelnemingen en
joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode, na
belastingen

Het aandeel van de entiteit in de overige onderdelen van
het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en
joint ventures die administratief werden verwerkt volgens
de vermogensmutatiemethode, na belastingen. [Zie: geas
socieerde deelnemingen [member]; investeringen die ad
ministratief werden verwerkt volgens de vermogensmuta
tiemethode; joint ventures [member]; overige onderdelen
van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS
1 91 a,
informatieverschaffing: IFRS
12 B16 c,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M b — ingangsdatum
bij eerste toepassing van IFRS
9

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethodBeforeTax

X duration,
credit

Aandeel in de overige onderdelen
van het totaalresultaat van
geassocieerde deelnemingen en
joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode, vóór
belastingen

Het aandeel van de entiteit in de overige onderdelen van
het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en
joint ventures die administratief werden verwerkt volgens
de vermogensmutatiemethode, vóór belastingen. [Zie: ge
associeerde deelnemingen [member]; investeringen die ad
ministratief werden verwerkt volgens de vermogensmuta
tiemethode; joint ventures [member]; overige onderdelen
van het totaalresultaat]

informatieverschaffing: IAS
1 91 b,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M b — ingangsdatum
bij eerste toepassing van IFRS
9

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethodBefore
TaxAbstract

Aandeel in de overige onderdelen
van het totaalresultaat van
geassocieerde deelnemingen en
joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode, vóór
belastingen [abstract]

L 429/681

Aandeel van verplichtingen die
ontstaan omdat de verzekeraar
binnen het toepassingsgebied van
IFRS 4 vallende contracten en
niet-afgeleide beleggingscontracten
uitgeeft of de daaruit
voortvloeiende verplichtingen
nakomt.
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ifrs-full
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ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVentu
resAccountedForUsingEquityMe
thodNetOfTaxAbstract

Aandeel in de overige onderdelen van
het totaalresultaat van geassocieerde
deelnemingen en joint ventures die
administratief werden verwerkt volgens
de vermogensmutatiemethode, na
belastingen [abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVentu
resAccountedForUsingEquityMe
thodThatWillBeReclassifiedToPro
fitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Aandeel in de overige onderdelen van
het totaalresultaat van geassocieerde
deelnemingen en joint ventures die
administratief werden verwerkt volgens
de vermogensmutatiemethode en
zullen worden geherclassificeerd naar
winst of verlies, vóór belastingen

Aandeel in de overige onderdelen van het totaalresultaat van
geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode en zullen
worden geherclassificeerd naar winst of verlies, vóór belastingen.

informatieverschaffing:
IAS 1 82A

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVentu
resAccountedForUsingEquityMe
thodThatWillBeReclassifiedToPro
fitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Aandeel in de overige onderdelen van
het totaalresultaat van geassocieerde
deelnemingen en joint ventures die
administratief werden verwerkt volgens
de vermogensmutatiemethode en
zullen worden geherclassificeerd naar
winst of verlies, na belastingen

Aandeel in de overige onderdelen van het totaalresultaat van
geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode en zullen
worden geherclassificeerd naar winst of verlies, na belastingen.

informatieverschaffing:
IAS 1 82A

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVentu
resAccountedForUsingEquityMe
thodThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Aandeel in de overige onderdelen van
het totaalresultaat van geassocieerde
deelnemingen en joint ventures die
administratief werden verwerkt volgens
de vermogensmutatiemethode en niet
zullen worden geherclassificeerd naar
winst of verlies, vóór belastingen

Aandeel in de overige onderdelen van het totaalresultaat van
geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode en niet
zullen worden geherclassificeerd naar winst of verlies, vóór be
lastingen.

informatieverschaffing:
IAS 1 82A

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVentu
resAccountedForUsingEquityMe
thodThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Aandeel in de overige onderdelen van
het totaalresultaat van geassocieerde
deelnemingen en joint ventures die
administratief werden verwerkt volgens
de vermogensmutatiemethode en niet
zullen worden geherclassificeerd naar
winst of verlies, na belastingen

Aandeel in de overige onderdelen van het totaalresultaat van
geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief
werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode en niet
zullen worden geherclassificeerd naar winst of verlies, na belas
tingen.

informatieverschaffing:
IAS 1 82A

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociatesAc
countedForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Aandeel in de winst (het verlies) van
geassocieerde deelnemingen,
administratief verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode

Het aandeel van de entiteit in de winst (het verlies) van geasso
cieerde deelnemingen, administratief verwerkt volgens de ver
mogensmutatiemethode. [Zie: geassocieerde deelnemingen [mem
ber]; investeringen die administratief werden verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode; winst (verlies)]

gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 85

NL

ifrs-full
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Het aandeel van de entiteit in de winst (het verlies) van
geassocieerde deelnemingen en joint ventures, administra
tief verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie:
geassocieerde deelnemingen [member]; investeringen die
administratief werden verwerkt volgens de vermogens
mutatiemethode; joint ventures [member]; winst (verlies)]

informatieverschaffing: IAS 1
82 c, informatieverschaffing:
IFRS 4 39M b —
ingangsdatum bij eerste
toepassing van IFRS 9,
informatieverschaffing: IFRS
8 23 g,
informatieverschaffing: IFRS
8 28 e

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssocia
tesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethodAb
stract

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfConti
nuingOperationsOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Aandeel in de winst (het verlies)
uit hoofde van voortgezette
bedrijfsactiviteiten van
geassocieerde deelnemingen en
joint ventures, administratief
verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode

Het aandeel van de entiteit in de winst (het verlies) uit informatieverschaffing: IFRS
hoofde van voortgezette bedrijfsactiviteiten van geassoci 12 B16 a
eerde deelnemingen en joint ventures, administratief ver
werkt volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie: geasso
cieerde deelnemingen [member]; voortgezette bedrijfsacti
viteiten [member]; investeringen die administratief werden
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode; joint
ventures [member]; winst (verlies) uit hoofde van voort
gezette bedrijfsactiviteiten]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfDisconti
nuedOperationsOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Aandeel in de winst (het verlies)
na belastingen uit hoofde van
beëindigde bedrijfsactiviteiten van
geassocieerde deelnemingen en
joint ventures, administratief
verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode

Het aandeel van de entiteit in de winst (het verlies) na informatieverschaffing: IFRS
belastingen uit hoofde van beëindigde bedrijfsactiviteiten 12 B16 b
van geassocieerde deelnemingen en joint ventures, admi
nistratief verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode.
[Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; beëindigde
bedrijfsactiviteiten [member]; investeringen die administra
tief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemetho
de; joint ventures [member]; winst (verlies) uit hoofde van
beëindigde bedrijfsactiviteiten]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfJointVen
turesAccountedForUsingEqui
tyMethod

X duration,
credit

Aandeel in de winst (het verlies)
van joint ventures, administratief
verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode

Het aandeel van de entiteit in de winst (het verlies) van gebruikelijke werkwijze: IAS
joint ventures, administratief verwerkt volgens de ver 1 85
mogensmutatiemethode. [Zie: investeringen die admini
stratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatie
methode; joint ventures [member]; winst (verlies)]

Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures, administratief
verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode
[abstract]

L 429/683

ShareOfProfitLossOfAssocia
tesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
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ShareOfReclassificationAdjust X duration,
mentsOnFinancialAssetsTha
debit
tHaveBeenDedesignatedFrom
OverlayApproachBeforeTax

Aandeel in
herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van financiële activa
waarvan de aanwijzing ongedaan
is gemaakt in het kader van de
overlappingsbenadering, vóór
belastingen

Het aandeel van de entiteit in het bedrag aan herclassifi
catieaanpassingen met betrekking tot financiële activa
waarvan de aanwijzing tijdens de verslagperiode ongedaan
is gemaakt in het kader van de overlappingsbenadering,
vóór belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedra
gen 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
totaalresultaat]

informatieverschaffing: IFRS
4 39M b — ingangsdatum
bij eerste toepassing van IFRS
9

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust X duration,
mentsOnFinancialAssetsTha
debit
tHaveBeenDedesignatedFrom
OverlayApproachNetOfTax

Aandeel in
herclassificatieaanpassingen uit
hoofde van financiële activa
waarvan de aanwijzing ongedaan
is gemaakt in het kader van de
overlappingsbenadering, na
belastingen

Het aandeel van de entiteit in het bedrag aan herclassifi
catieaanpassingen met betrekking tot financiële activa
waarvan de aanwijzing tijdens de verslagperiode ongedaan
is gemaakt in het kader van de overlappingsbenadering,
na belastingen. Herclassificatieaanpassingen zijn bedragen
die werden geherclassificeerd naar de winst (het verlies) in
de lopende periode en die in de lopende of vorige peri
oden werden opgenomen in de overige onderdelen van
het totaalresultaat. [Zie: overige onderdelen van het totaal
resultaat]

informatieverschaffing: IFRS
4 39M b — ingangsdatum
bij eerste toepassing van IFRS
9

ifrs-full

ShareOfTotalComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethod

X duration,
credit

Aandeel in het totaalresultaat van
geassocieerde deelnemingen en
joint ventures, administratief
verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode

Het aandeel van de entiteit in het totaalresultaat van ge informatieverschaffing: IFRS
associeerde deelnemingen en joint ventures, administratief 12 B16 d
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode. [Zie: ge
associeerde deelnemingen [member]; joint ventures [mem
ber]; investeringen die administratief werden verwerkt vol
gens de vermogensmutatiemethode]

ifrs-full

SharePremium

X instant,
credit

Agio

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
nominale waarde.

ifrs-full

SharePremiumMember

member

Agio [member]

Dit lid geeft het ontvangen of te ontvangen bedrag aan uit informatieverschaffing: IAS
hoofde van de uitgifte van aandelen van de entiteit dat 1 106
hoger is dan de nominale waarde.

ifrs-full

SharesInEntityHeldByEntity
shares
OrByItsSubsidiariesOrAssocia
tes

Aantal aandelen in de entiteit
aangehouden door de entiteit of
door haar dochterondernemingen
of geassocieerde deelnemingen

Het aantal aandelen in de entiteit aangehouden door de informatieverschaffing: IAS 1
entiteit of door haar dochterondernemingen of geassoci 79 a vi
eerde deelnemingen. [Zie: geassocieerde deelnemingen
[member]; dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

SharesReservedForIssueUnder shares
OptionsAndContractsForSale
OfShares

Aantal aandelen die zijn
gereserveerd voor uitgifte in het
kader van opties en
overeenkomsten voor de verkoop
van aandelen

Het aantal aandelen die zijn gereserveerd voor uitgifte in informatieverschaffing: IAS 1
het kader van opties en overeenkomsten voor de verkoop 79 a vii
van aandelen.
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Schepen

Het bedrag van de materiële vaste activa die zeevaartuigen voorbeeld: IAS 16 37 d
of andere maritieme schepen vertegenwoordigen die de
entiteit bij haar bedrijfsactiviteiten gebruikt. [Zie: materiële
vaste activa]

ifrs-full

ShipsMember

member

Schepen [member]

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

ifrs-full

ShorttermBorrowings

X instant,
credit

Kortlopende leningen

Het bedrag aan kortlopende leningen. [Zie: leningen]

gebruikelijke werkwijze: IAS
1 55

ifrs-full

ShorttermBorrowingsMember

member

Kortlopende leningen [member]

Dit lid geeft kortlopende leningen aan. [Zie: leningen]

voorbeeld: IAS 7 C
Aansluiting van uit
financieringsactiviteiten
voortvloeiende
verplichtingen, voorbeeld:
IAS 7 44C

ifrs-full

ShorttermContractsMember

member

Kortetermijncontracten [member]

Dit lid geeft kortetermijncontracten met klanten aan.

voorbeeld: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

ShorttermDepositsClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Kortetermijndeposito’s,
geclassificeerd als kasequivalenten

Een classificatie van kasequivalenten die kortetermijndepo gebruikelijke werkwijze: IAS
sito’s vertegenwoordigen. [Zie: kasequivalenten]
7 45

ifrs-full

ShorttermDepositsNotClassi
fiedAsCashEquivalents

X instant,
debit

Kortetermijndeposito’s, niet
geclassificeerd als kasequivalenten

Het bedrag aan door de entiteit aangehouden korteter gebruikelijke werkwijze: IAS
mijndeposito’s die niet zijn geclassificeerd als kasequiva 1 55
lenten. [Zie: kasequivalenten]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefits
Accruals

X instant,
credit

Overlopende posten voor
kortetermijnperson
eelsbeloningen

Het bedrag aan overlopende posten voor personeelsbelo gebruikelijke werkwijze:
ningen (met uitzondering van ontslagvergoedingen) die IAS 1 78
naar verwachting volledig zullen zijn vereffend binnen
twaalf maanden na het einde van de jaarlijkse verslagpe
riode waarin de werknemers de gerelateerde prestaties
hebben verricht. [Zie: overlopende posten die zijn geclas
sificeerd als kortlopend]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefits
Expense

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van
kortetermijnperson
eelsbeloningen

Het bedrag aan lasten uit hoofde van personeelsbelonin gebruikelijke werkwijze: IAS
gen (met uitzondering van ontslagvergoedingen) die naar 1 112 c
verwachting volledig zullen zijn vereffend binnen de
twaalf maanden na het einde van de jaarlijkse verslagpe
riode waarin de werknemers de gerelateerde prestaties
hebben verricht.
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Lasten uit hoofde van
kortetermijnperson
eelsbeloningen [abstract]

ifrs-full

ShorttermInvestmentsClassi
fiedAsCashEquivalents

X instant,
debit

Kortlopende beleggingen,
geclassificeerd als kasequivalenten

Een classificatie van kasequivalenten die kortlopende be gebruikelijke werkwijze: IAS
leggingen vertegenwoordigen. [Zie: kasequivalenten]
7 45

ifrs-full

ShorttermLegalProceedings
Provision

X instant,
credit

Vlottende voorziening voor
rechtszaken

Het bedrag van de vlottende voorziening voor rechts voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
zaken. [Zie: voorziening voor rechtszaken]
10 Een rechtszaak, voorbeeld:
IAS 37 87

ifrs-full

ShorttermMiscellaneousOther X instant,
credit
Provisions

Vlottende diverse andere
voorzieningen

Het bedrag aan diverse andere vlottende voorzieningen. gebruikelijke werkwijze:
[Zie: diverse andere voorzieningen]
IAS 1 78 d

ifrs-full

ShorttermOnerousContracts
Provision

X instant,
credit

Vlottende voorziening voor
verlieslatende contracten

Het bedrag van de vlottende voorziening voor verliesla voorbeeld: IAS 37 66
tende contracten. [Zie: voorziening voor verlieslatende
contracten]

ifrs-full

ShorttermProvisionForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCosts

X instant,
credit

Vlottende voorziening voor
ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten

Het bedrag van de vlottende voorziening voor ontmante voorbeeld: IAS 37 D
lings-, herstel- en saneringskosten. [Zie: voorziening voor Voorbeelden:
ontmantelings-, herstel- en saneringskosten]
informatieverschaffing,
voorbeeld: IAS 37 87

ifrs-full

ShorttermRestructuringProvi
sion

X instant,
credit

Vlottende reorganisatievoorziening Het bedrag van de vlottende voorziening voor reorgani voorbeeld: IAS 37 70
satie. [Zie: reorganisatievoorziening]

ifrs-full

ShorttermWarrantyProvision

X instant,
credit

Vlottende garantievoorziening

ifrs-full

SignificantInvestmentsInAsso
ciatesAxis

axis

Geassocieerde deelnemingen [axis] De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 27 17 b,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IAS
27 16 b,
informatieverschaffing: IFRS
12 B4 d,
informatieverschaffing: IFRS
4 39M — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9,
informatieverschaffing: IFRS
4 39J — vervaldatum
1.1.2021
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Dochterondernemingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 27 17 b,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IAS
27 16 b,
informatieverschaffing: IFRS
12 B4 a

ifrs-full

SignificantUnobservableInpu
tAssets

X.XX instant

Significante niet-waarneembare
input, activa

De waarde van significante niet-waarneembare inputs ge informatieverschaffing: IFRS
bruikt bij de waardering van de reële waarde van activa. 13 93 d

ifrs-full

SignificantUnobservableInpu
tEntitysOwnEquityInstru
ments

X.XX instant

Significante niet-waarneembare
input,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De waarde van significante niet-waarneembare input ge informatieverschaffing: IFRS
bruikt bij de waardering van de reële waarde van eigen 13 93 d
vermogensinstrumenten van de entiteit.

ifrs-full

SignificantUnobservableInput
Liabilities

X.XX instant

Significante niet-waarneembare
inputs, verplichtingen

De waarde van significante niet-waarneembare inputs ge informatieverschaffing: IFRS
bruikt bij de waardering van de reële waarde van ver 13 93 d
plichtingen.

ifrs-full

SixYearsBeforeReportingYear
Member

member

Zes jaar vóór boekjaar [member]

Dit lid geeft het jaar aan dat zes jaar vóór het einde van informatieverschaffing: IFRS
het boekjaar is geëindigd.
17 130 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

SocialSecurityContributions

X duration,
debit

Socialezekerheidsbijdragen

Een klasse van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen gebruikelijke werkwijze: IAS
die de bijdrage aan het socialezekerheidsstelsel vertegen 19 9
woordigen. [Zie: lasten uit hoofde van personeelsbelonin
gen]

ifrs-full

SpareParts

X instant,
debit

Actuele reserveonderdelen

Een classificatie van actuele voorraden die het bedrag aan gebruikelijke werkwijze: IAS
vervangingsonderdelen vertegenwoordigt die worden bij 2 37
gehouden in een voorraad en die worden gebruikt voor
de reparatie of vervanging van defecte onderdelen. [Zie:
voorraden]

ifrs-full

StateDefinedBenefitPlansMem member
ber

Wettelijke
toegezegdpensioenregelingen
[member]

Dit lid staat voor toegezegdpensioenregelingen die bij wet informatieverschaffing: IAS
worden opgezet en van toepassing zijn op alle entiteiten 19 45
(of alle 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: toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

StatementOfCashFlowsAb
stract

Kasstroomoverzicht, aanvullende
informatieverschaffing [abstract]

ifrs-full

StatementOfChangesInEquity
Abstract

Mutatieoverzicht van het eigen
vermogen [abstract]
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Posten vertegenwoordigen concepten die in een tabel zijn
opgenomen. Deze concepten worden gebruikt voor de
verschaffing van te rapporteren informatie die verband
houdt met domeinleden die zijn gedefinieerd in één of
meer assen van de tabel.

Mutatieoverzicht van het eigen
vermogen [table]

Schema met informatie over veranderingen in het eigen informatieverschaffing: IAS
vermogen.
1 106

ifrs-full

StatementOfChangesInEquity
Table

ifrs-full

StatementOfChangesInNetAs
setsAvailableForBenefitsAb
stract

Mutatieoverzicht van nettoactiva
beschikbaar voor uitkeringen
[abstract]

ifrs-full

StatementOfComprehensi
veIncomeAbstract

Overzicht van het totaalresultaat
[abstract]

ifrs-full

StatementOfFinancialPositio
nAbstract

Overzicht van de financiële positie
[abstract]

ifrs-full

StatementOfIFRSCompliance

ifrs-full

StatementOfProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

StatementThatComparativeIn
formationDoesNotComply
WithIFRS7AndIFRS9

text

Verklaring dat vergelijkende
De verklaring dat vergelijkende informatie niet in over informatieverschaffing: IFRS
informatie niet in
eenstemming is met IFRS 7 en IFRS 9.
1 E2 b
overeenstemming is met IFRS 7 en
IFRS 9

ifrs-full

StatementThatEntityApplie
sParagraph20OfIFRS17InDe
terminingGroupsOfInsurance
Contracts

text

Verklaring dat entiteit alinea 20
van IFRS 17 toepast voor de
bepaling van de groepen
verzekeringscontracten

table

text block

Verklaring van overeenstemming
met IFRS [text block]

Een expliciete en onvoorwaardelijke verklaring van over informatieverschaffing: IAS 1
eenstemming met alle vereisten van de IFRS.
16
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[abstract]
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past voor de bepaling van de groepen verzekeringscon 17 126 — ingangsdatum
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van IFRS 17 toepast. [Zie: verzekeringscontracten [mem
ber]]
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De verklaring dat de entiteit geen niet eerder gepubli informatieverschaffing: IFRS
ceerde informatie bekendmaakt over de ontwikkeling 17 C28 — ingangsdatum
van de claims die vroeger zijn ontstaan dan vijf jaar 1.1.2021
vóór het einde van de jaarlijkse verslagperiode waarinzij
IFRS 17 voor het eerst toepast.

ifrs-full

StatementThatEntityElected
ToUseExemptionThatPermit
sEntityToRetainAccounting
PoliciesForFinancialInstru
mentsAppliedByAssociateOr
JointVentureWhenApplyingE
quityMethod

text

Verklaring dat entiteit een beroep
doet op vrijstelling die haar in
staat stelt bij toepassing van
vermogensmutatiemethode de
grondslagen voor financiële
verslaggeving te handhaven die
door geassocieerde deelneming of
joint venture worden toegepast.

De verklaring dat een entiteit een beroep doet op de informatieverschaffing: IFRS
vrijstelling die haar in staat stelt bij toepassing van de 4 39I — vervaldatum
vermogensmutatiemethode de grondslagen voor financiële 1.1.2021
verslaggeving te handhaven die door een geassocieerde
deelneming of joint venture worden toegepast.

ifrs-full

StatementThatEntityHasCho
senPracticalExpedientWhe
nAssessingWhetherContractI
sOrContainsLeaseAtDateOfI
nitialApplicationOfIFRS16

text

Verklaring dat de entiteit een
praktische oplossing heeft gekozen
om te beoordelen of een contract
op de datum van eerste toepassing
van IFRS 16 een
leaseovereenkomst is of bevat.

De verklaring dat de entiteit de praktische oplossing in informatieverschaffing: IFRS
alinea C3 van IFRS 16 heeft gekozen bij de beoordeling of 16 C4
een contract op de datum van eerste toepassing van IFRS
16 een leaseovereenkomst is of bevat.

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApply
ingOverlayApproach

text

Verklaring dat een verzekeraar de
overlappingsbenadering toepast

De verklaring dat een verzekeraar de overlappingsbenade informatieverschaffing: IFRS
ring toepast.
4 39L a — ingangsdatum bij
eerste toepassing van IFRS 9

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApply
ingTemporaryExemptionFro
mIFRS9

text

Verklaring dat de verzekeraar de
tijdelijke vrijstelling van IFRS 9
toepast

De verklaring dat de verzekeraar de tijdelijke vrijstelling informatieverschaffing: IFRS
van IFRS 9 toepast.
4 39C — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

StatementThatInsurerNoLon text
gerQualifiesToApplyTempora
ryExemptionFromIFRS9

Verklaring dat de verzekeraar niet
langer in aanmerking komt voor
toepassing van de tijdelijke
vrijstelling van IFRS 9

De verklaring dat de verzekeraar niet langer in aanmer informatieverschaffing: IFRS
king komt voor toepassing van de tijdelijke vrijstelling van 4 39D a — vervaldatum
IFRS 9.
1.1.2021

L 429/689

Verklaring dat entiteit geen niet
eerder gepubliceerde informatie
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voor het eerst toepast
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ifrs-full

StatementThatInvestmentEnti
tyIsRequiredToApplyExcepti
onFromConsolidation

De verklaring dat de beleggingsentiteit verplicht is de uit informatieverschaffing:
zondering op de consolidatie toe te passen. [Zie: informa IFRS 12 19A
tieverschaffing over beleggingsentiteiten [text block]]

ifrs-full

StatementThatInvestmentEnti text
tyPreparesSeparateFinancialS
tatementsAsItsOnlyFinancialS
tatements

ifrs-full

StatementThatLesseeAc
countsForLeasesOfLowvalue
AssetsUsingRecognitio
nExemption

text

Verklaring dat de lessee
leaseovereenkomsten voor activa
met een lage waarde administratief
verwerkt met gebruikmaking van
de vrijstelling van opname

De verklaring dat de lessee leaseovereenkomsten voor ac informatieverschaffing: IFRS
tiva met een lage waarde administratief verwerkt met ge 16 60
bruikmaking van de vrijstelling van opname in alinea 6
van IFRS 16.

ifrs-full

StatementThatLesseeAc
countsForShorttermLeasesU
singRecognitionExemption

text

Verklaring dat de lessee
leaseovereenkomsten van korte
duur administratief verwerkt met
gebruikmaking van de vrijstelling
van opname

De verklaring dat de lessee leaseovereenkomsten van korte informatieverschaffing: IFRS
duur administratief verwerkt met gebruikmaking van de 16 60
vrijstelling van opname in alinea 6 van IFRS 16. Een
leaseovereenkomst van korte duur is een leaseovereen
komst die op de aanvangsdatum een leaseperiode van
ten hoogste twaalf maanden bestrijkt. Een leaseovereen
komst die een aankoopoptie bevat, is geen leaseovereen
komst van korte duur.

ifrs-full

StatementThatLesseeUsesPrac
ticalExpedientsWhenApplyin
gIFRS16RetrospectivelyTo
LeasesClassifiedAsOperating
LeasesApplyingIAS17

text

Verklaring dat de lessee praktische
oplossingen gebruikt bij de
retroactieve toepassing van IFRS
16 op leaseovereenkomsten die
overeenkomstig IAS 17 als
operationele leases zijn
geclassificeerd.

De verklaring dat de lessee een of meer van de in alinea informatieverschaffing: IFRS
C10 van IFRS 16 vermelde praktische oplossingen ge 16 C13
bruikt bij de retroactieve toepassing van IFRS 16 in over
eenstemming met alinea C5(b) op leaseovereenkomsten
die overeenkomstig IAS 17 als operationele leases zijn
geclassificeerd.

ifrs-full

StatementThatPracticalExpe
dientAboutExistenceOfSignifi
cantFinancingComponentHas
BeenUsed

text

Verklaring dat de praktische
oplossing inzake het bestaan van
een significante
financieringscomponent is
gebruikt

De verklaring dat de praktische oplossing inzake het be informatieverschaffing: IFRS
staan van een significante financieringscomponent in een 15 129
contract met een klant is gebruikt.

NL

Verklaring dat de
beleggingsentiteit verplicht is de
uitzondering op de consolidatie
toe te passen
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Prefix

Verklaring dat een
De verklaring dat een beleggingsentiteit een enkelvoudige informatieverschaffing: IAS
beleggingsentiteit een
jaarrekening als haar enige jaarrekening opstelt. [Zie: in 27 16A
enkelvoudige jaarrekening als haar formatieverschaffing over beleggingsentiteiten [text block];
enige jaarrekening opstelt
enkelvoudig [member]]
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StatementThatPracticalExpe
dientAboutIncrementalCost
sOfObtainingContractHas
BeenUsed

text

Verklaring dat de praktische
oplossing inzake de marginale
kosten van verkrijging van een
contract is gebruikt

De verklaring dat de praktische oplossing inzake de mar informatieverschaffing: IFRS
ginale kosten van verkrijging van een contract met een 15 129
klant is gebruikt.

ifrs-full

StatementThatRateRegulato
rIsRelatedParty

text

Verklaring dat de instantie voor
tariefregulering een verbonden
partij is

De verklaring dat de instantie voor tariefregulering een informatieverschaffing: IFRS
verbonden partij van de entiteit is. [Zie: beschrijving van 14 30 b
de identiteit van de instantie(s) voor tariefregulering; ver
bonden partijen [member]]

ifrs-full

text
StatementThatRegulatoryDe
ferralAccountBalanceIsNoLon
gerFullyRecoverableOrReversi
ble

Verklaring dat een uitgestelde
rekening in verband met
prijsregulering niet langer volledig
realiseerbaar of terugneembaar is

De verklaring dat een uitgestelde rekening in verband met informatieverschaffing: IFRS
prijsregulering niet langer volledig realiseerbaar of terug 14 36
neembaar is. [Zie: uitgestelde rekeningen in verband met
prijsregulering [member]]

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1And
Level2OfFairValueHierarchy
Assets

text

Verklaring dat er geen
overdrachten waren tussen niveau
1 en niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie, activa

De verklaring dat er tijdens het jaar geen overdrachten gebruikelijke werkwijze: IFRS
van activa waren tussen niveau 1 en niveau 2 in de 13 93 c
reëlewaardehiërarchie.

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1And
Level2OfFairValueHierarchy
EntitysOwnEquityInstruments

text

Verklaring dat er geen
overdrachten waren tussen niveau
1 en niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De verklaring dat er tijdens het jaar geen overdrachten gebruikelijke werkwijze: IFRS
van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit waren 13 93 c
tussen niveau 1 en niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie.

ifrs-full

StatementThatThereWereNo text
TransfersBetweenLevel1And
Level2OfFairValueHierarchyLi
abilities

Verklaring dat er geen
overdrachten waren tussen niveau
1 en niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie,
verplichtingen

De verklaring dat er tijdens het jaar geen overdrachten gebruikelijke werkwijze: IFRS
van verplichtingen waren tussen niveau 1 en niveau 2 13 93 c
in de reëlewaardehiërarchie.

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyAssets

text

Verklaring dat er geen
overdrachten waren tussen niveau
1, niveau 2 of niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie, activa

De verklaring dat er tijdens het jaar geen overdrachten gebruikelijke werkwijze: IFRS
van activa waren tussen niveau 1, niveau 2 of niveau 3 13 93 c, gebruikelijke
in de reëlewaardehiërarchie.
werkwijze: IFRS 13 93 e iv
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Verklaring dat er geen
overdrachten waren tussen niveau
1, niveau 2 of niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

De verklaring dat er tijdens het jaar geen overdrachten gebruikelijke werkwijze: IFRS
van eigenvermogensinstrumenten van de entiteit waren 13 93 c, gebruikelijke
tussen niveau 1 niveau 2 of niveau 3 in de reëlewaarde werkwijze: IFRS 13 93 e iv
hiërarchie.

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyLiabilities

text

Verklaring dat er geen
overdrachten waren tussen niveau
1, niveau 2 en niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie,
verplichtingen

De verklaring dat er tijdens het jaar geen overdrachten gebruikelijke werkwijze: IFRS
van verplichtingen waren tussen niveau 1, niveau 2 of 13 93 c, gebruikelijke
niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie.
werkwijze: IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

StatementThatUnadjusted
text
ComparativeInformationHas
BeenPreparedOnDifferentBasis

Verklaring dat niet-aangepaste
vergelijkende informatie op basis
van een andere grondslag is
opgesteld

De verklaring dat niet-aangepaste vergelijkende informatie informatieverschaffing: IFRS
in de jaarrekening op basis van een andere grondslag is 10 C6B,
opgesteld.
informatieverschaffing: IFRS
11 C13B,
informatieverschaffing: IAS
16 80A,
informatieverschaffing: IAS
27 18I,
informatieverschaffing: IAS
38 130I,
informatieverschaffing: IFRS
17 C27 — ingangsdatum
1.1.2021

ifrs-full

StatutoryReserve

X instant,
credit

Wettelijk opgelegde reserve

Een component van het eigen vermogen die reserves ver gebruikelijke werkwijze: IAS
tegenwoordigt die op basis van wettelijke vereisten zijn 1 55
gecreëerd.

ifrs-full

StatutoryReserveMember

member

Wettelijk opgelegde reserve
[member]

Dit lid geeft een component van het eigen vermogen aan gebruikelijke werkwijze: IAS
die reserves vertegenwoordigt die op basis van wettelijke 1 108
vereisten zijn gecreëerd.

ifrs-full

StructuredDebtAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Gestructureerde schuld, bedrag
bijgedragen aan de reële waarde
van fondsbeleggingen

Het bedrag dat schuld die is gestructureerd om aan een voorbeeld: IAS 19 142 h
specifieke beleggingsdoelstelling te voldoen, bijdraagt aan
de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van
toegezegdpensioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, ge
waardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelin
gen [member]]

18.12.2020

text

Publicatieblad van de Europese Unie

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyEntitysOwnEquityIn
struments

NL

ifrs-full

L 429/692

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

18.12.2020

Prefix

Referenties

SubclassificationsOfAssetsLia
bilitiesAndEquitiesAbstract

Subclassificaties van activa,
verplichtingen en
eigenvermogensinstrumenten
[abstract]

ifrs-full

SubordinatedLiabilities

ifrs-full

SubordinatedLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

SubscriptionCirculationReve
nue

X duration,
credit

Distributieopbrengsten uit hoofde
van abonnementen

Het bedrag aan distributieopbrengsten die afkomstig zijn gebruikelijke werkwijze: IAS
van abonnementen. [Zie: opbrengsten; distributieopbreng 1 112 c
sten]

ifrs-full

SubsequentRecognitionOfDe
ferredTaxAssetsGoodwill

X duration,
credit

Latere opname van uitgestelde
belastingvorderingen, goodwill

De daling van goodwill die resulteert uit de latere opname informatieverschaffing: IFRS
van uitgestelde belastingvorderingen tijdens de waarde 3 B67 d iii
ringsperiode voor een bedrijfscombinatie. [Zie: goodwill;
uitgestelde
belastingvorderingen;
bedrijfscombinaties
[member]]

ifrs-full

SubsidiariesMember

member

Dochterondernemingen [member]

Dit lid geeft entiteiten aan waarover een andere entiteit de informatieverschaffing:
zeggenschap heeft.
24 19 c,
informatieverschaffing:
27 17 b,
informatieverschaffing:
27 16 b,
informatieverschaffing:
12 B4 a

X instant,
credit

Achtergestelde verplichtingen

NL

ifrs-full

Het bedrag aan verplichtingen die zijn achtergesteld bij gebruikelijke werkwijze: IAS
andere verplichtingen met betrekking tot claims.
1 55

Achtergestelde verplichtingen
[abstract]
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IAS
IAS
IAS
IFRS

SubsidiariesWithMaterialNon
controllingInterestsMember

member

Dochterondernemingen met
belangen zonder zeggenschap van
materieel belang [member]

Dit lid geeft dochterondernemingen aan met belangen informatieverschaffing: IFRS
zonder zeggenschap die van materieel belang zijn voor 12 12
de verslaggevende entiteit. [Zie: dochterondernemingen
[member]; belangen zonder zeggenschap]

ifrs-full

SummaryOfQuantitativeDa
taAboutWhatEntityManage
sAsCapital

text

Beknopte kwantitatieve gegevens
over wat de entiteit als kapitaal
beheert

Beknopte kwantitatieve gegevens over wat de entiteit als informatieverschaffing: IAS
1 135 b
kapitaal beheert.

L 429/693

ifrs-full

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Beknopte kwantitatieve gegevens
over de blootstelling van een
entiteit aan risico’s [text block]

De verstrekking van beknopte kwantitatieve gegevens over informatieverschaffing: IFRS
de blootstelling van de entiteit aan risico’s die voort 7 34 a
vloeien uit financiële instrumenten. Deze informatiever
schaffing 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]]

ifrs-full

SummaryQuantitativeDataAb text
outPuttableFinancialInstru
mentsClassifiedAsEquityIn
struments

Beknopte kwantitatieve gegevens
over puttable financiële
instrumenten geclassificeerd als
eigenvermogensinstrumenten

Beknopte kwantitatieve gegevens over puttable financiële informatieverschaffing:
instrumenten geclassificeerd als eigenvermogensinstru IAS 1 136A a
menten. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

SummaryQuantitativeInfor
text block
mationAboutExposureToRisk
ThatArisesFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17Explanato
ry

Samenvattende kwantitatieve
informatie over risicoblootstelling
die voortvloeit uit binnen het
toepassingsgebied van IFRS 17
vallende contracten [text block]

De kwantitatieve informatieverschaffing over de blootstel informatieverschaffing: IFRS
ling van een entiteit aan risico’s die voortvloeien uit bin 17 125 a — ingangsdatum
nen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contrac 1.1.2021
ten.

ifrs-full

SupportProvidedToStructure
dEntityWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

X duration

Steun verleend aan een
gestructureerde entiteit zonder de
contractuele verplichting om dit te
doen

Het bedrag van de financiële of andere steun (bijvoorbeeld
kopen van activa van of instrumenten uitgegeven door de
gestructureerde entiteit) verleend aan een gestructureerde
entiteit 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]]

ifrs-full

SupportProvidedToSubsidiary X duration
WithoutHavingContractualO
bligationToDoSo

Steun verleend aan een
dochteronderneming door de
beleggingsentiteit of haar
dochterondernemingen zonder de
contractuele verplichting om dit te
doen

Het bedrag van de steun verleend aan een dochteronder informatieverschaffing: IFRS
neming door de beleggingsentiteit of haar dochteronder 12 19E a
nemingen zonder een contractuele verplichting om dit te
doen. [Zie: informatieverschaffing over beleggingsentitei
ten [text block]; dochterondernemingen [member]]

Publicatieblad van de Europese Unie

SummaryQuantitativeDataAb text block
outEntitysExposureToRisk

NL

ifrs-full

L 429/694

Prefix

informatieverschaffing: IFRS
12 15 a,
informatieverschaffing: IFRS
12 30 a

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

X instant,
debit

Label

Surplus (tekort) van de
toegezegdpensioenregeling

Documentatielabel

Referenties

De reële waarde van fondsbeleggingen, min de contante gebruikelijke werkwijze: IAS
waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toege 19 57 a
zegde pensioenrechten. [Zie: fondsbeleggingen [member]]

SurplusDeficitInPlan

ifrs-full

SurplusDeficitInPlanAbstract

ifrs-full

SwapContractMember

member

Swapcontract [member]

Dit lid geeft een afgeleid financieel instrument aan waarbij gebruikelijke werkwijze: IAS
de kasstromen tussen de contractuele partijen worden 1 112 c
geruild over een specifieke periode. [Zie: derivaten [mem
ber]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEva
luationAssets

X instant,
debit

Materiële exploratie- en
evaluatieactiva

Het bedrag aan exploratie- en evaluatieactiva opgenomen informatieverschaffing: IFRS
als materiële activa in overeenstemming met de grondslag 6 25
voor financiële verslaggeving van de entiteit. [Zie: explo
ratie- en evaluatieactiva [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEva
luationAssetsMember

member

Materiële exploratie- en
evaluatieactiva [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die informatieverschaffing: IFRS
materiële exploratie- en evaluatieactiva vertegenwoordi 6 25
gen. [Zie: exploratie- en evaluatieactiva [member]]

ifrs-full

TaxationrelatedRegulatoryDe member
ferralAccountBalancesMember

Belastinggerelateerde uitgestelde
rekeningen in verband met
prijsregulering [member]

Dit lid geeft een categorie van uitgestelde rekeningen in informatieverschaffing: IFRS
verband met prijsregulering aan die verband houdt met 14 34
belastingen. [Zie: categorieën van uitgestelde rekeningen
in verband met prijsregulering [member]]

ifrs-full

TaxBenefitArisingFromPrevi
ouslyUnrecognisedTaxLos
sTaxCreditOrTemporaryDiffe
renceOfPriorPeriodUsedToRe
duceCurrentTaxExpense

Fiscaal voordeel uit een voorheen
niet-opgenomen fiscaal verlies,
fiscaal verrekenbaar tegoed of
tijdelijk verschil uit een
voorgaande periode aangewend
om de actuele belastinglasten te
reduceren

Het bedrag van het voordeel uit een voorheen niet-opge voorbeeld: IAS 12 80 e
nomen fiscaal verlies, fiscaal verrekenbaar tegoed of tijde
lijk verschil uit een voorgaande periode dat wordt aange
wend om de actuele belastinglasten te reduceren. [Zie:
tijdelijke verschillen [member]; niet-gecompenseerde fis
caal verrekenbare verliezen [member]; ongebruikte fiscaal
verrekenbare tegoeden [member]]

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Surplus (tekort) van de
toegezegdpensioenregeling
[abstract]
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X duration,
credit

L 429/695

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Fiscaal voordeel uit een voorheen
niet-opgenomen fiscaal verlies,
fiscaal verrekenbaar tegoed of
tijdelijk verschil uit een
voorgaande periode aangewend
om uitgestelde belastinglasten te
reduceren

Het bedrag van het voordeel uit een voorheen niet-opge voorbeeld: IAS 12 80 f
nomen fiscaal verlies, fiscaal verrekenbaar tegoed of tijde
lijk verschil uit een voorgaande periode dat wordt aange
wend om de uitgestelde belastinglasten te reduceren. [Zie:
uitgestelde belastinglasten (-baten); tijdelijke verschillen
[member]; niet-gecompenseerde fiscaal verrekenbare ver
liezen [member]; ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoe
den [member]]

ifrs-full

TaxContingentLiabilityMem
ber

member

Voorwaardelijke
belastingverplichting [member]

Dit lid geeft een voorwaardelijke belastingverplichting aan. gebruikelijke werkwijze: IAS
[Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]]
37 88

ifrs-full

TaxEffectFromChangeInTax
Rate

X duration,
debit

Fiscale gevolgen van de wijziging
van het belastingtarief

Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de informatieverschaffing: IAS
belastinglasten (-baten) en het product van de commerci 12 81 c i
ële winst vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke be
lastingtarie(f)(ven) met betrekking tot wijzigingen van het
belastingtarief. [Zie: commerciële winst]

ifrs-full

TaxEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTaxa
bleProfitTaxLoss

X duration,
debit

Fiscale gevolgen van lasten die niet Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de informatieverschaffing: IAS
aftrekbaar zijn bij de bepaling van belastinglasten (-baten) en het product van de commerci 12 81 c i
fiscale winst (fiscaal verlies)
ële winst vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke be
lastingtarie(f)(ven) met betrekking tot lasten die niet af
trekbaar zijn bij de bepaling van fiscale winst (fiscaal ver
lies). [Zie: commerciële winst]

ifrs-full

TaxEffectOfForeignTaxRates

X duration,
debit

Fiscale gevolgen van buitenlandse
belastingtarieven

Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de informatieverschaffing: IAS
belastinglasten (-baten) en het product van de commerci 12 81 c i
ële winst vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke be
lastingtarie(f)(ven) met betrekking tot buitenlandse belas
tingtarieven. [Zie: commerciële winst]

ifrs-full

TaxEffectOfImpairmentOf
Goodwill

X duration,
debit

Fiscale gevolgen van bijzondere
waardevermindering van goodwill

Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de gebruikelijke werkwijze: IAS
belastinglasten (-baten) en het product van de commerci 12 81 c i
ële winst vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke be
lastingtarie(f)(ven) met betrekking tot de bijzondere waar
devermindering van goodwill. [Zie: commerciële winst;
goodwill]

18.12.2020

X duration,
credit
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TaxBenefitArisingFromPrevi
ouslyUnrecognisedTaxLos
sTaxCreditOrTemporaryDiffe
renceOfPriorPeriodUsedToRe
duceDeferredTaxExpense

NL

ifrs-full

L 429/696

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

X duration,
credit

Fiscale gevolgen van opbrengsten
vrijgesteld van belastingen

Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de informatieverschaffing: IAS
belastinglasten (-baten) en het product van de commerci 12 81 c i
ële winst vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke be
lastingtarie(f)(ven) met betrekking tot opbrengsten die zijn
vrijgesteld van belastingen. [Zie: commerciële winst]

ifrs-full

TaxEffectOfTaxLosses

X duration,
debit

Fiscale gevolgen van fiscale
verliezen

Het bedrag dat het verschil vertegenwoordigt tussen de informatieverschaffing: IAS
belastinglasten (-baten) en het product van de commerci 12 81 c i
ële winst vermenigvuldigd met het (de) toepasselijke be
lastingtarie(f)(ven) met betrekking tot fiscale verliezen.
[Zie: commerciële winst]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeAtApplica
bleTaxRate

X duration,
debit

Belastinglasten (-baten) tegen het
toepasselijk belastingtarief

Het product van de commerciële winst vermenigvuldigd informatieverschaffing: IAS
met het (de) toepasselijke belastingtarie(f)(ven). [Zie: com 12 81 c i
merciële winst; toepasselijk belastingtarief]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeRelating
ToChangesInAccountingPoli
ciesAndErrorsIncludedInProfi
tOrLoss

X duration,
debit

Belastinglasten (-baten) met
betrekking tot wijzigingen in de
grondslagen van financiële
verslaggeving en fouten
opgenomen in winst of verlies

Het bedrag van de belastinglasten of -baten met betrek voorbeeld: IAS 12 80 h
king tot wijzigingen in de grondslagen voor financiële
verslaggeving en fouten die in winst of verlies zijn opge
nomen in overeenstemming met IAS 8, omdat zij niet
retroactief kunnen worden verwerkt.

ifrs-full

TaxExpenseOfDiscontinued
OperationAbstract

ifrs-full

TaxExpenseOtherThanInco
meTaxExpense

X duration,
debit

Belastinglasten die geen
winstbelastinglasten zijn

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToGain
LossOnDiscontinuance

X duration,
debit

Belastinglasten (-baten) met
De belastinglasten (-baten) met betrekking tot de winst
betrekking tot winst (verlies) uit de (het verlies) uit de beëindiging wanneer bedrijfsactiviteiten
beëindiging
worden beëindigd. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten
[member]]

informatieverschaffing: IAS
12 81 h i,
informatieverschaffing: IFRS
5 33 b iv

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToProfit
LossFromOrdinaryActivitie
sOfDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Belastinglasten (-baten) met
betrekking tot winst (verlies) uit
hoofde van gewone activiteiten
van beëindigde bedrijfsactiviteiten

informatieverschaffing: IAS
12 81 h ii,
informatieverschaffing: IFRS
5 33 b ii

Belastinglasten (-baten) uit hoofde
van beëindigde bedrijfsactiviteit
[abstract]
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TaxEffectOfRevenuesExempt
FromTaxation2011

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Het bedrag aan belastinglasten exclusief winstbelastinglas gebruikelijke werkwijze: IAS
ten.
1 85

L 429/697

De belastinglasten (-baten) met betrekking tot de winst die
(het verlies dat) voortvloeit uit hoofde van gewone activi
teiten van beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde
bedrijfsactiviteiten [member]; winst (verlies)]

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Belastingtariefgevolgen van een
wijziging van belastingtarief

De belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het informatieverschaffing: IAS
gemiddelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke 12 81 c ii
belastingtarief, voortvloeiend uit een wijziging van het
belastingtarief. [Zie: gemiddeld effectief belastingtarief;
toepasselijk belastingtarief]

ifrs-full

TaxRateEffectOfAdjustments
ForCurrentTaxOfPriorPeriods

X.XX
duration

Belastingtariefgevolgen van
aanpassingen voor verschuldigde
en verrekenbare belasting van
voorgaande perioden

Belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het ge gebruikelijke werkwijze: IAS
middelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke be 12 81 c ii
lastingtarief, voortvloeiend uit aanpassingen voor ver
schuldigde en verrekenbare belasting van voorgaande pe
rioden. [Zie: gemiddeld effectief belastingtarief; toepasse
lijk belastingtarief; aanpassingen voor over de verslagperi
ode verschuldigde en verrekenbare belastingen van voor
gaande perioden]

ifrs-full

TaxRateEffectOfExpenseNot
DeductibleInDetermining
TaxableProfitTaxLoss

X.XX
duration

Belastingtariefgevolgen van lasten
die niet aftrekbaar zijn bij de
bepaling van fiscale winst (fiscaal
verlies)

De belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het informatieverschaffing: IAS
gemiddelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke 12 81 c ii
belastingtarief, voortvloeiend uit de lasten die niet aftrek
baar zijn bij de bepaling van fiscale winst. [Zie: gemiddeld
effectief belastingtarief; toepasselijk belastingtarief]

ifrs-full

TaxRateEffectOfForeignTaxRa X.XX
tes
duration

Belastingtariefgevolgen van
buitenlandse belastingtarieven

De belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het informatieverschaffing: IAS
gemiddelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke 12 81 c ii
belastingtarief, voortvloeiend uit de toepassing van buiten
landse belastingtarieven. [Zie: gemiddeld effectief belas
tingtarief; toepasselijk belastingtarief]

ifrs-full

TaxRateEffectOfImpairmen
tOfGoodwill

Belastingtariefgevolgen van de
bijzondere waardevermindering
van goodwill

Belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het ge gebruikelijke werkwijze: IAS
middelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke be 12 81 c ii
lastingtarief, voortvloeiend uit de bijzondere waardever
mindering van goodwill. [Zie: gemiddeld effectief belas
tingtarief; toepasselijk belastingtarief; goodwill]

X.XX
duration

18.12.2020

X.XX
duration

Publicatieblad van de Europese Unie

TaxRateEffectFromChangeIn
TaxRate

NL

ifrs-full

L 429/698

Prefix

Label

Documentatielabel

Referenties

X.XX
duration

Belastingtariefgevolgen van
opbrengsten vrijgesteld van
belastingen

De belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het informatieverschaffing: IAS
gemiddelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke 12 81 c ii
belastingtarief, voortvloeiend uit opbrengsten die zijn vrij
gesteld van belastingen. [Zie: gemiddeld effectief belasting
tarief; toepasselijk belastingtarief]

ifrs-full

TaxRateEffectOfTaxLosses

X.XX
duration

Belastingtariefgevolgen van fiscale
verliezen

De belastingtariefgevolgen voor de aansluiting tussen het informatieverschaffing: IAS
gemiddelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke 12 81 c ii
belastingtarief, voortvloeiend uit fiscale verliezen. [Zie: ge
middeld effectief belastingtarief; toepasselijk belastingta
rief]

ifrs-full

TechnologybasedIntangible
AssetsMember

member

Op technologie gebaseerde
immateriële activa [member]

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die op gebruikelijke werkwijze: IAS
technologie gebaseerde activa vertegenwoordigen. Deze 38 119
activa kunnen geoctrooieerde en niet-geoctrooieerde tech
nologie, databases en handelsgeheimen behelzen. [Zie: an
dere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

TechnologybasedIntangible
AssetsRecognisedAsOfAcqui
sitionDate

X instant,
debit

Op de overnamedatum
opgenomen, op technologie
gebaseerde immateriële activa

Het op de overnamedatum opgenomen bedrag aan op gebruikelijke werkwijze: IFRS
technologie gebaseerde immateriële activa die zijn verwor 3 B64 i
ven in een bedrijfscombinatie. [Zie: op technologie geba
seerde immateriële activa [member]; bedrijfscombinaties
[member]]

ifrs-full

TemporaryDifferenceMember

member

Tijdelijke verschillen [member]

Dit lid geeft verschillen aan tussen de boekwaarde van een informatieverschaffing: IAS
actief of verplichting in het overzicht van de financiële 12 81 g
positie en de fiscale boekwaarde ervan. Tijdelijke verschil
len kunnen zijn: a) belastbare tijdelijke verschillen; of b)
verrekenbare tijdelijke verschillen. [Zie: boekwaarde
[member]]

L 429/699

TaxRateEffectOfRevenue
sExemptFromTaxation
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ifrs-full

NL

Elementnaam/rol URI

18.12.2020

Elementtype en
attributen

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Het totaalbedrag aan tijdelijke verschillen die verband informatieverschaffing: IAS
houden met investeringen in dochterondernemingen, fili 12 81 f
alen, geassocieerde deelnemingen en belangen in geza
menlijke overeenkomsten, waarvoor geen uitgestelde be
lastingverplichtingen zijn opgenomen omdat aan de twee
volgende voorwaarden is voldaan: a) de moedermaat
schappij, 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 ver
schil in de nabije toekomst niet zal worden afgewikkeld.
[Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; dochter
ondernemingen [member]; tijdelijke verschillen [member];
investeringen in dochterondernemingen]

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCre
ditsAxis

axis

Tijdelijk verschil, nietgecompenseerde fiscaal
verrekenbare verliezen en
ongebruikte fiscaal verrekenbare
tegoeden [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 12 81 g
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCre
ditsMember

member

Tijdelijk verschil, nietgecompenseerde fiscaal
verrekenbare verliezen en
ongebruikte fiscaal verrekenbare
tegoeden [member]

Dit lid geeft tijdelijke verschillen, niet-gecompenseerde fis informatieverschaffing: IAS
caal verrekenbare verliezen en ongebruikte fiscaal ver 12 81 g
rekenbare tegoeden aan. Dit vertegenwoordigt tevens de
standaardwaarde voor de as “Tijdelijk verschil, niet-gecom
penseerde fiscaal verrekenbare verliezen en ongebruikte
fiscaal verrekenbare tegoeden” indien er geen ander lid
wordt gebruikt. [Zie: tijdelijke verschillen [member]; on
gebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden [member]; nietgecompenseerde fiscaal verrekenbare verliezen [member]]

ifrs-full

TerminationBenefitsExpense

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van
ontslagvergoedingen

Het bedrag aan lasten met betrekking tot ontslagvergoe gebruikelijke werkwijze: IAS
dingen. Ontslagvergoedingen zijn personeelsbeloningen 19 171
die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van
het dienstverband van een werknemer als gevolg van het
zij: a) de beslissing van een entiteit om het dienstverband
van een werknemer te beëindigen vóór de normale pen
sioendatum; of b) het besluit van een werknemer om in
ruil voor de beëindiging van het dienstverband op een
aanbod van vergoedingen in te gaan. [Zie: lasten uit
hoofde van personeelsbeloningen]

18.12.2020

Tijdelijke verschillen die verband
houden met investeringen in
dochterondernemingen, filialen,
geassocieerde deelnemingen en
belangen in gezamenlijke
overeenkomsten, waarvoor geen
uitgestelde belastingverplichtingen
zijn opgenomen
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TemporaryDifferencesAssocia X instant
tedWithInvestmentsInSubsi
diariesBranchesAndAssociate
sAndInterestsInJointVentures

NL

ifrs-full

L 429/700

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

ifrs-full

TimeandmaterialsContracts
Member

ifrs-full

TimingAndReasonForTrans
ferBetweenFinancialLiabilitie
sAndEquityAttributableTo
ChangeInRedemptionProhibi
tion

ifrs-full

Referenties

Drie jaar vóór boekjaar [member]

Dit lid geeft het jaar aan dat drie jaar vóór het einde van informatieverschaffing: IFRS
17 130 — ingangsdatum
het boekjaar is geëindigd.
1.1.2021

member

Contracten in eigen beheer
[member]

Dit lid geeft contracten in eigen beheer met klanten aan. voorbeeld: IFRS 15 B89 d

text

Beschrijving van tijdstip en reden
voor de overdracht tussen
financiële verplichtingen en eigen
vermogen, toe te rekenen aan een
wijziging in het
terugbetalingsverbod

De beschrijving van het tijdstip van, en de reden voor, de informatieverschaffing: IFRIC
overdracht tussen financiële verplichtingen en het eigen 2 13
vermogen, toe te rekenen aan een wijziging in het terug
betalingsverbod.

TimingOfTransferOfGoodsOr axis
ServicesAxis

Tijdstip van overdracht van
goederen of diensten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 15 B89 f
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOr member
ServicesMember

Tijdstip van overdracht van
goederen of diensten [member]

Dit lid geeft alle tijdstippen aan van de overdracht van voorbeeld: IFRS 15 B89 f
goederen of diensten in het kader van contracten met
klanten. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde
voor de as “Tijdstip van overdracht van goederen of dien
sten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

text

Naam van een voor het eerst
toegepaste IFRS

De naam van een voor het eerst toegepaste IFRS. [Zie: informatieverschaffing: IAS 8
IFRS [member]]
28 a

ifrs-full

TitleOfNewIFRS

text

Naam van een nieuwe IFRS

De naam van een nieuwe IFRS die is uitgegeven maar nog voorbeeld: IAS 8 31 a
niet in werking is getreden.

ifrs-full

TopOfRangeMember

member

Bovengrens van een bereik
[member]

Dit lid geeft de bovengrens van een bereik aan.

L 429/701

voorbeeld: IFRS 13 IE63,
voorbeeld: IFRS 13 B6,
informatieverschaffing: IFRS
14 33 b,
informatieverschaffing: IFRS
17 120 — ingangsdatum
1.1.2021,
informatieverschaffing: IFRS
2 45 d, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 7
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ThreeYearsBeforeReportingYe member
arMember

Documentatielabel

NL

ifrs-full

Label

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

TradeAndOtherCurrentPayab
les

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayab
lesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayab
lesToRelatedParties

X instant,
credit

Kortlopende schulden aan
verbonden partijen

Het bedrag aan kortlopende schulden verschuldigd aan gebruikelijke werkwijze:
verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]; IAS 1 78
schulden aan verbonden partijen]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayab
lesToTradeSuppliers

X instant,
credit

Kortlopende handelsschulden

Het kortlopende bedrag van de betaling verschuldigd aan gebruikelijke werkwijze:
leveranciers voor goederen en diensten die worden ge IAS 1 78, voorbeeld:
bruikt in het kader van de bedrijfsactiviteiten van de en IAS 1 70
titeit. [Zie: kortlopende verplichtingen; handelsschulden]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vables

X instant,
debit

Handels- en andere kortlopende
vorderingen

Het bedrag aan kortlopende vorderingen en andere kort informatieverschaffing: IAS
lopende vorderingen. [Zie: kortlopende handelsvorderin 1 54 h,
gen; andere kortlopende vorderingen]
informatieverschaffing:
IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vablesDueFromRelatedParties

X instant,
debit

Kortlopende vorderingen op
verbonden partijen

Het bedrag aan kortlopende vorderingen op verbonden voorbeeld: IAS 1 78 b
partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayables

X instant,
credit

Handels- en andere schulden

Het bedrag aan handelsschulden en andere schulden. [Zie: informatieverschaffing: IAS
1 54 k
handelsschulden; Andere schulden]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesAb
stract

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Handels- en andere schulden
opgenomen op de
overnamedatum

Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor han gebruikelijke werkwijze: IFRS
dels- en andere schulden die zijn overgenomen in een 3 B64 i
bedrijfscombinatie. [Zie: handels- en andere schulden; be
drijfscombinaties [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToRe
latedParties

X instant,
credit

Schulden aan verbonden partijen

Het bedrag aan schulden aan verbonden partijen. [Zie: gebruikelijke werkwijze:
IAS 1 78
verbonden partijen [member]]

X instant,
credit

Handels- en andere kortlopende
schulden

Het bedrag aan kortlopende handelsschulden en andere informatieverschaffing:
kortlopende schulden. [Zie: kortlopende handelsschulden; IAS 1 54 k
andere kortlopende schulden]

NL

ifrs-full

L 429/702

Prefix

Handels- en andere kortlopende
schulden [abstract]
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Handels- en andere kortlopende
vorderingen [abstract]

Handels- en andere schulden
[abstract]

18.12.2020

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

TradeAndOtherPayablesTo
TradeSuppliers

X instant,
credit

Handelsschulden

Het bedrag van de betaling verschuldigd aan leveranciers gebruikelijke werkwijze:
voor goederen en diensten die worden gebruikt in het IAS 1 78
kader van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit.

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesUn
discountedCashFlows

X instant,
credit

Handels- en andere schulden, niet- Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstro voorbeeld: IFRS 7 B11D,
gedisconteerde kasstromen
men die verband houden met handels- en andere schul voorbeeld: IFRS 7 IG31A
den. [Zie: handels- en andere schulden]

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables

X instant,
debit

Handels- en andere vorderingen

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables
Abstract

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables
DueFromRelatedParties

X instant,
debit

Vorderingen op verbonden
partijen

Het bedrag aan vorderingen op verbonden partijen. [Zie: voorbeeld: IAS 1 78 b
verbonden partijen [member]]

ifrs-full

TradeReceivables

X instant,
debit

Handelsvorderingen

Het bedrag verschuldigd door klanten voor verkochte goe voorbeeld: IAS 1 78 b
deren en diensten.

ifrs-full

TradeReceivablesMember

member

Handelsvorderingen [member]

Dit lid geeft handelsvorderingen aan. [Zie: handelsvorde gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c,
ringen]
informatieverschaffing: IFRS
7 35H b iii,
informatieverschaffing: IFRS
7 35M b iii, voorbeeld: IFRS
7 35N

ifrs-full

TradingEquitySecuritiesMem
ber

member

Aandelen en vergelijkbare effecten Dit lid geeft eigenvermogensinstrumenten aan die a) voorbeeld: IFRS 13 IE60,
voor handelsdoeleinden [member] hoofdzakelijk worden verworven of aangegaan met het voorbeeld: IFRS 13 94
doel deze op korte termijn te verkopen of terug te kopen;
of b) bij eerste opname deel uitmaken van een portefeuille
van geïdentificeerde financiële instrumenten die gezamen
lijk worden beheerd en waarvoor aanwijzingen bestaan
van een recent, feitelijk patroon van winstnemingen op
korte termijn.

ifrs-full

TradingIncomeExpense

X duration,
credit

Handelsbaten (-lasten)

ifrs-full

TradingIncomeExpenseAb
stract

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOn
DebtInstruments

NL

ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Het bedrag aan handelsvorderingen en andere vorderin informatieverschaffing: IAS 1
gen. [Zie: handelsvorderingen; andere vorderingen]
54 h, informatieverschaffing:
IAS 1 78 b

Handels- en andere vorderingen
[abstract]
Publicatieblad van de Europese Unie

Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) met betrekking tot gebruikelijke werkwijze: IAS
handelsactiva en -verplichtingen.
1 85

Handelsbaten (-lasten) [abstract]
Handelsbaten (-lasten) uit hoofde
van schuldbewijzen

Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) met betrekking tot gebruikelijke werkwijze: IAS
schuldbewijzen. [Zie: aangehouden schuldbewijzen; han 1 112 c
delsbaten (-lasten)]

L 429/703

X duration,
credit

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

TradingIncomeExpenseOn
DerivativeFinancialInstru
ments

X duration,
credit

Handelsbaten (-lasten) uit hoofde
van afgeleide financiële
instrumenten

Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) met betrekking tot gebruikelijke werkwijze: IAS
afgeleide financiële instrumenten. [Zie: derivaten [mem 1 112 c
ber]; handelsbaten (-lasten)]

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnE
quityInstruments

X duration,
credit

Handelsbaten (-lasten) uit hoofde
van eigenvermogensinstrumenten

Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) met betrekking tot gebruikelijke werkwijze: IAS
eigenvermogensinstrumenten. [Zie: aangehouden eigen 1 112 c
vermogensinstrumenten; handelsbaten (-lasten)]

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnFo
reignExchangeContracts

X duration,
credit

Handelsbaten (-lasten) uit hoofde
van valutacontracten

Het bedrag aan handelsbaten (-lasten) met betrekking tot gebruikelijke werkwijze: IAS
valutacontracten. [Zie: handelsbaten (-lasten)]
1 112 c

ifrs-full

TradingSecuritiesMember

member

Effecten voor handelsdoeleinden
[member]

Dit lid geeft financiële instrumenten aan die a) hoofdzake voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
lijk worden verworven of aangegaan met het doel deze op voorbeeld: IFRS 7 6
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 patroon van winstnemingen op korte
termijn. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

ifrs-full

TransactionPriceAllocatedTo
RemainingPerformanceObli
gations

X instant,
credit

Aan resterende
Het bedrag van de transactieprijs die is toegewezen aan de informatieverschaffing: IFRS
prestatieverplichtingen toegewezen prestatieverplichtingen die niet zijn vervuld (of gedeeltelijk 15 120 a
transactieprijs
niet zijn vervuld) aan het einde van de verslagperiode. 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: prestatieverplichtingen [member]]

ifrs-full

TransactionsRecognisedSepa
ratelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombinatio
nAxis

axis

Transacties die los van de
De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
verwerving van activa en de
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 3 B64 l
overname van verplichtingen in de die de tabel vervolledigen.
bedrijfscombinatie worden
opgenomen [axis]

NL

ifrs-full

L 429/704

Prefix
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

member

Label

Documentatielabel

Referenties

Transacties die los van de
Dit lid geeft transacties aan die los van de verwerving van informatieverschaffing: IFRS
verwerving van activa en de
activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscom 3 B64 l
overname van verplichtingen in de binaties worden opgenomen. Dit vertegenwoordigt tevens
bedrijfscombinatie worden
de standaardwaarde voor de as “Transacties die los van de
opgenomen [member]
verwerving van activa en overname van verplichtingen in
de bedrijfscombinatie worden opgenomen” indien er geen
ander lid wordt gebruikt. [Zie: bedrijfscombinaties [mem
ber]]

ifrs-full

TransferBetweenFinancialLia X duration
bilitiesAndEquityAttributable
ToChangeInRedemptionProhi
bition

Het bedrag overgeboekt tussen financiële verplichtingen informatieverschaffing: IFRIC
Overboeking tussen financiële
verplichtingen en eigen vermogen, en het eigen vermogen, toe te rekenen aan een wijziging 2 13
toe te rekenen aan een wijziging in het terugbetalingsverbod.
in het terugbetalingsverbod

ifrs-full

TransferFromInvestmentPro
pertyUnderConstructionOr
DevelopmentInvestmentPro
perty

X duration,
debit

Overboeking van
vastgoedbeleggingen in aanbouw
of ontwikkeling,
vastgoedbeleggingen

ifrs-full

TransferFromToInventorie
sAndOwnerOccupiedProper
tyInvestmentProperty

X duration,
debit

Overboeking van (naar) voorraden Het bedrag dat is overgeboekt van (naar) voorraden en informatieverschaffing: IAS
en vastgoed voor eigen gebruik,
vastgoed voor eigen gebruik naar (van) vastgoedbeleggin 40 76 f,
vastgoedbeleggingen
gen. [Zie: voorraden; vastgoedbeleggingen]
informatieverschaffing: IAS
40 79 d vii

ifrs-full

TransfersFromToOtherRetire
mentBenefitPlans

X duration,
credit

Overdrachten van (naar) andere
toegezegdpensioenregelingen

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyAssets

X duration,
debit

Overdrachten naar niveau 3 in de Het bedrag aan overdrachten van activa naar niveau 3 in informatieverschaffing: IFRS
reëlewaardehiërarchie, activa
de reëlewaardehiërarchie. [Zie: niveau 3 in de reëlewaar 13 93 e iv
dehiërarchie [member]]

Het bedrag dat is overgeboekt van vastgoedbeleggingen in gebruikelijke werkwijze: IAS
aanbouw of ontwikkeling naar voltooide vastgoedbeleg 40 76, gebruikelijke
gingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]
werkwijze: IAS 40 79 d
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TransactionsRecognisedSepa
ratelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination
Member

NL

ifrs-full
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Prefix

De stijging (daling) van nettoactiva beschikbaar voor uit informatieverschaffing: IAS
keringen resulterend uit overdrachten van (naar) andere 26 35 b x
toegezegdpensioenregelingen. [Zie: activa (verplichtingen)
van pensioenregeling]

L 429/705

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Overdrachten naar niveau 3 in de
reëlewaardehiërarchie,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyLiabilities

X duration,
credit

Overdrachten naar niveau 3 in de Het bedrag aan overdrachten van verplichtingen naar ni informatieverschaffing: IFRS
reëlewaardehiërarchie,
veau 3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: niveau 3 in de 13 93 e iv
verplichtingen
reëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

TransfersOfCumulativeGain
LossWithinEquity

X duration

Overboekingen van cumulatieve
winst (verlies) binnen het eigen
vermogen wanneer veranderingen
in het aan de verplichting
verbonden kredietrisico in de
overige onderdelen van het
totaalresultaat worden
gepresenteerd

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDe
velopmentFromEntityRelated
PartyTransactions

X duration

Overdrachten van onderzoek en
Het bedrag aan overdrachten van onderzoek en ontwik voorbeeld: IAS 24 21 e
ontwikkeling van de entiteit,
keling van de entiteit in het kader van transacties met
transacties met verbonden partijen verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

X duration
TransfersOfResearchAndDe
velopmentToEntityRelatedPar
tyTransactions

Het bedrag aan overdrachten van onderzoek en ontwik voorbeeld: IAS 24 21 e
Overdrachten van onderzoek en
ontwikkeling naar de entiteit,
keling naar de entiteit in het kader van transacties met
transacties met verbonden partijen verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyAs
sets

Overdrachten van niveau 1 naar
niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie, activa
aangehouden aan het einde van de
verslagperiode

X duration

Het bedrag aan overdrachten van eigenvermogensinstru informatieverschaffing: IFRS
menten van de entiteit naar niveau 3 in de reëlewaarde 13 93 e iv
hiërarchie. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een en
titeit [member]; niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie
[member]]

Het bedrag aan overboekingen binnen het eigen ver informatieverschaffing: IFRS
mogen van cumulatieve winst (verlies) uit hoofde van 7 10 c
financiële verplichtingen aangewezen als gewaardeerd te
gen reële waarde met verwerking van waardeveranderin
gen in winst of verlies waarvoor veranderingen in het aan
de verplichting verbonden kredietrisico in de overige on
derdelen van het totaalresultaat worden gepresenteerd.
[Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst
of verlies]

Het bedrag aan overdrachten van niveau 1 naar niveau 2 informatieverschaffing: IFRS
in de reëlewaardehiërarchie van activa aangehouden aan 13 93 c
het einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 2 in de reëlewaar
dehiërarchie [member]]

18.12.2020

X duration,
credit
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lueHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

NL

ifrs-full

L 429/706

Prefix

Elementnaam/rol URI
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Het bedrag aan overdrachten van niveau 1 naar niveau 2 informatieverschaffing: IFRS
in de reëlewaardehiërarchie van eigenvermogensinstru 13 93 c
menten van de entiteit aangehouden aan het einde van
de verslagperiode. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van
een entiteit [member]; niveau 1 in de reëlewaardehiërar
chie [member]; niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyLia
bilities

X duration

Overdrachten van niveau 1 naar
niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie,
verplichtingen aangehouden aan
het einde van de verslagperiode

Het bedrag aan overdrachten van niveau 1 naar niveau 2 informatieverschaffing: IFRS
in de reëlewaardehiërarchie van verplichtingen aangehou 13 93 c
den aan het einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in
de reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 2 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyAs
sets

X duration

Overdrachten van niveau 2 naar
niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie, activa
aangehouden aan het einde van de
verslagperiode

Het bedrag aan overdrachten van niveau 2 naar niveau 1 informatieverschaffing: IFRS
in de reëlewaardehiërarchie van activa aangehouden aan 13 93 c
het einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 2 in de reëlewaar
dehiërarchie [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe X duration
vel1OfFairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

Overdrachten van niveau 2 naar
niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit aangehouden aan het
einde van de verslagperiode

Het bedrag aan eventuele overdrachten van niveau 2 naar informatieverschaffing: IFRS
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 reëlewaardehië
rarchie [member]; niveau 2 in de reëlewaardehiërarchie
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyLia
bilities

X duration

Overdrachten van niveau 2 naar
niveau 1 in de
reëlewaardehiërarchie,
verplichtingen aangehouden aan
het einde van de verslagperiode

Het bedrag aan overdrachten van niveau 2 naar niveau 1 informatieverschaffing: IFRS
in de reëlewaardehiërarchie van verplichtingen aangehou 13 93 c
den aan het einde van de verslagperiode. [Zie: niveau 1 in
de reëlewaardehiërarchie [member]; niveau 2 in de re
ëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

X duration,
credit

Overdrachten vanuit niveau 3 in
de reëlewaardehiërarchie, activa

Het bedrag aan overdrachten van activa vanuit niveau 3 in informatieverschaffing: IFRS
de reëlewaardehiërarchie. [Zie: niveau 3 in de reëlewaar 13 93 e iv
dehiërarchie [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyEntitysOwnE
quityInstruments

X duration,
debit

Overdrachten vanuit niveau 3 in
de reëlewaardehiërarchie,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit

Het bedrag aan overdrachten van eigenvermogensinstru informatieverschaffing: IFRS
menten van de entiteit vanuit niveau 3 in de reëlewaar 13 93 e iv
dehiërarchie. [Zie: eigenvermogensinstrumenten van een
entiteit [member]; niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie
[member]]

L 429/707

Overdrachten van niveau 1 naar
niveau 2 in de
reëlewaardehiërarchie,
eigenvermogensinstrumenten van
de entiteit aangehouden aan het
einde van de verslagperiode
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tysOwnEquityInstruments

NL

ifrs-full
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X duration,
debit

Overdrachten vanuit niveau 3 in
de reëlewaardehiërarchie,
verplichtingen

Het bedrag aan overdrachten van verplichtingen vanuit informatieverschaffing: IFRS
niveau 3 in de reëlewaardehiërarchie. [Zie: niveau 3 in 13 93 e iv
de reëlewaardehiërarchie [member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceA
greementsFromEntityRelated
PartyTransactions

X duration

Overdrachten ingevolge
financieringsovereenkomsten van
de entiteit, transacties met
verbonden partijen

Het bedrag aan overdrachten ingevolge financieringsover voorbeeld: IAS 24 21 g
eenkomsten van de entiteit in het kader van transacties
met verbonden partijen, met inbegrip van leningen en
kapitaalstortingen in geldmiddelen of in natura. [Zie: ver
bonden partijen [member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceA
greementsToEntityRelatedPar
tyTransactions

X duration

Overdrachten ingevolge
financieringsovereenkomsten aan
de entiteit, transacties met
verbonden partijen

Het bedrag aan overdrachten ingevolge financieringsover voorbeeld: IAS 24 21 g
eenkomsten aan de entiteit in het kader van transacties
met verbonden partijen, met inbegrip van leningen en
kapitaalstortingen in geldmiddelen of in natura. [Zie: ver
bonden partijen [member]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseA
greementsFromEntityRelated
PartyTransactions

X duration

Overdrachten ingevolge
Het bedrag aan overdrachten ingevolge licentieovereen voorbeeld: IAS 24 21 f
licentieovereenkomsten van de
komsten van de entiteit in het kader van transacties met
entiteit, transacties met verbonden verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
partijen

ifrs-full

TransfersUnderLicenseA
greementsToEntityRelatedPar
tyTransactions

X duration

Het bedrag aan overdrachten ingevolge licentieovereen voorbeeld: IAS 24 21 f
Overdrachten ingevolge
komsten aan de entiteit in het kader van transacties met
licentieovereenkomsten aan de
entiteit, transacties met verbonden verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]
partijen

ifrs-full

TransportationExpense

X duration,
debit

Vervoerskosten

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit vervoersdien gebruikelijke werkwijze: IAS
1 112 c
sten.

ifrs-full

TravelExpense

X duration,
debit

Reiskosten

Het bedrag aan lasten die voortvloeien uit reizen.

ifrs-full

TreasuryShares

X instant,
debit

Ingekochte eigen aandelen

Eigenvermogensinstrumenten van een entiteit, aangehou voorbeeld: IAS 1 78 e,
den door de entiteit of andere leden van de geconsoli informatieverschaffing: IAS
deerde groep.
32 34

ifrs-full

TreasurySharesMember

member

Ingekochte eigen aandelen
[member]

Dit lid geeft eigenvermogensinstrumenten van de entiteit informatieverschaffing: IAS
aan, aangehouden door de entiteit of andere leden van de 1 106
geconsolideerde groep.
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Dit lid geeft het gedeelte aan van de tijdens de looptijd te
verwachten kredietverliezen dat de te verwachten krediet
verliezen vertegenwoordigt die voortvloeien uit gebeurte
nissen waardoor wanbetaling met betrekking tot een fi
nancieel instrument ontstaat, en die zich binnen een pe
riode van twaalf maanden na de verslagdatum kunnen
voordoen. [Zie: type waardering van te verwachten kre
dietverliezen [member]; tijdens de looptijd te verwachten
kredietverliezen [member]]

informatieverschaffing: IFRS
7 35H a,
informatieverschaffing: IFRS
7 35M a

TwelvemonthExpectedCredit
LossesMember

member

Binnen twaalf maanden te
verwachten kredietverliezen
[member]

ifrs-full

TwoYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Twee jaar vóór boekjaar [member] Dit lid geeft het jaar aan dat twee jaar vóór het einde van informatieverschaffing: IFRS
17 130 — ingangsdatum
het boekjaar is geëindigd.
1.1.2021

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesAxis

axis

Type waardering van te
verwachten kredietverliezen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 35H,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IFRS
7 35M

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesMember

member

Type waardering van te
verwachten kredietverliezen
[member]

Dit lid staat voor alle types waardering van te verwachten
kredietverliezen. Verwachte kredietverliezen zijn het ge
wogen gemiddelde van kredietverliezen waarbij de respec
tieve risico’s van een wanbetaling als wegingsfactoren
worden gebruikt. Dit lid vertegenwoordigt tevens de stan
daardwaarde voor de as “Types waardering van te ver
wachten kredietverliezen” indien er geen ander lid wordt
gebruikt.

ifrs-full

TypesOfContractsAxis

axis

Types contracten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 15 B89 d,
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten voorbeeld: IFRS 17 96 a —
die de tabel vervolledigen.
ingangsdatum 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfContractsMember

member

Types contracten [member]

Dit lid geeft alle types contracten met klanten aan. Dit voorbeeld: IFRS 15 B89 d,
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as voorbeeld: IFRS 17 96 a —
“Types contracten” indien er geen ander lid wordt ge ingangsdatum 1.1.2021
bruikt.

ifrs-full

TypesOfCustomersAxis

axis

Types klanten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein voorbeeld: IFRS 15 B89 c
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

TypesOfCustomersMember

member

Types klanten [member]

Dit lid geeft alle types klanten aan. Dit vertegenwoordigt voorbeeld: IFRS 15 B89 c
tevens de standaardwaarde voor de as “Types klanten”
indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsAxis

axis

Types financiële activa [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 B52,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IFRS
7 B51

NL

ifrs-full

18.12.2020
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TypesOfFinancialLiabilitie
sAxis

axis

Types financiële verplichtingen
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 B52,
informatieverschaffing: IFRS
die de tabel vervolledigen.
7 B51

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

axis

Types afdekkingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 24A,
die de tabel vervolledigen.
informatieverschaffing: IFRS
7 24B,
informatieverschaffing: IFRS
7 24C,
informatieverschaffing: IFRS
7 22 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

TypesOfHedgesMember

member

Afdekkingen [member]

Dit lid geeft alle types afdekkingen aan. Dit vertegenwoor informatieverschaffing: IFRS
digt tevens de standaardwaarde voor de as “Types afdek 7 24A,
kingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.
informatieverschaffing: IFRS
7 24B,
informatieverschaffing: IFRS
7 24C,
informatieverschaffing: IFRS
7 22 — vervaldatum
1.1.2021

ifrs-full

TypesOfInstrumentMember

member

Types instrumenten [member]

Dit lid geeft alle types financiële instrumenten aan. Dit voorbeeld: IFRS 7 B33
vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Aanhoudende betrokkenheid bij niet langer opgenomen
financiële activa per type instrument” indien er geen ander
lid wordt gebruikt.

ifrs-full

TypesOfInsuranceContract
sAxis

axis

Types verzekeringscontracten
[axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein gebruikelijke werkwijze: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 4 Informatieverschaffing —
die de tabel vervolledigen.
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfInterestRatesAxis

axis

Types rentevoeten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein gebruikelijke werkwijze: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 7 39
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

TypesOfInvestmentProperty
Axis

axis

Types vastgoedbeleggingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein gebruikelijke werkwijze: IAS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 1 112 c
die de tabel vervolledigen.
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ifrs-full
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Types aan tariefregulering
onderworpen activiteiten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of
categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel
vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS
14 30, informatieverschaffing:
IFRS 14 33

ifrs-full

TypesOfRisksAxis

axis

Types risico’s [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of
categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel
vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS
17 124 — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS 17 125 — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS 17 127 — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS 17 128 a — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS 7 33,
informatieverschaffing: IFRS 7
34, informatieverschaffing: IFRS
7 21C

ifrs-full

TypesOfRisksMember

member

Risico [member]

Dit lid geeft alle types risico’s aan. Dit vertegenwoordigt tevens de
standaardwaarde voor de as “Types risico’s” indien er geen ander
lid wordt gebruikt.

informatieverschaffing: IFRS
17 124 — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS 17 125 — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS 17 127 — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS 17 128 a — ingangsdatum
1.1.2021, informatieverschaffing:
IFRS 7 33,
informatieverschaffing: IFRS 7
34, informatieverschaffing: IFRS
7 21C

ifrs-full

TypesOfSharebasedPaymentAr
rangementsAxis

axis

Types op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomsten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domeinleden of
categorieën in de tabel en de posten of concepten die de tabel
vervolledigen.

informatieverschaffing: IFRS 2 45

ifrs-full

TypesOfTransferMember

member

Types overdrachten [member]

Dit lid geeft alle types overdrachten van financiële instrumenten
aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Aanhoudende betrokkenheid bij niet langer opgenomen financi
ële activa per type overdracht” indien er geen ander lid wordt
gebruikt.

voorbeeld: IFRS 7 B33

L 429/711

axis
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ifrs-full

18.12.2020

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

UMTS-licenties [member]

Dit lid geeft licenties inzake Universal Mobile Telecom gebruikelijke werkwijze: IAS
munications System aan. [Zie: licenties en franchises]
38 119

ifrs-full

UnallocatedAmountsMember

member

Niet-toegerekende bedragen
[member]

Dit lid geeft posten aan die niet zijn toegerekend aan voorbeeld: IFRS 8 IG4,
operationele segmenten.
voorbeeld: IFRS 8 28

ifrs-full

UnallocatedGoodwill

X instant,
debit

Niet-toegerekende goodwill

Het bedrag aan goodwill verworven in een bedrijfscom informatieverschaffing: IAS
binatie die niet aan een kasstroomgenererende eenheid 36 133
(groep eenheden) is toegerekend. [Zie: goodwill; kas
stroomgenererende eenheden [member]; bedrijfscombina
ties [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEn
titiesAxis

axis

Niet-geconsolideerde
gestructureerde entiteiten [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 12 B4 e
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEn
titiesControlledByInvestmen
tEntityAxis

axis

Niet-geconsolideerde
De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
gestructureerde entiteiten waarover leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 12 19F
een beleggingsentiteit zeggenschap die de tabel vervolledigen.
heeft [axis]

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEn
titiesControlledByInvestmen
tEntityMember

member

Niet-geconsolideerde
gestructureerde entiteiten waarover
een beleggingsentiteit zeggenschap
heeft [member]

Dit lid geeft niet-geconsolideerde gestructureerde entitei informatieverschaffing: IFRS
ten aan waarover een beleggingsentiteit zeggenschap 12 19F
heeft. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde
voor de as “Niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten
waarover een beleggingsentiteit zeggenschap heeft” indien
er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: informatieverschaf
fing over beleggingsentiteiten [text block]; niet-geconsoli
deerde gestructureerde entiteiten [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEn
titiesMember

member

niet-geconsolideerde
gestructureerde entiteiten
[member]

Dit lid geeft niet-geconsolideerde gestructureerde entitei informatieverschaffing: IFRS
ten aan. Een gestructureerde entiteit is een entiteit die 12 B4 e
zodanig is opgezet dat stemrechten of vergelijkbare rech
ten niet de dominante factor zijn bij het uitmaken wie
zeggenschap over de entiteit uitoefent, zoals wanneer
eventuele stemrechten uitsluitend met administratieve ta
ken verband houden en de relevante activiteiten door
middel van contactuele overeenkomsten worden aange
stuurd. [Zie: geconsolideerd [member]]

18.12.2020

member
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UnconsolidatedSubsidiarie
sAxis

axis

Niet-geconsolideerde
dochterondernemingen [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 12 19B
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiaries
ControlledBySubsidiariesOfIn
vestmentEntityMember

member

Niet-geconsolideerde
dochterondernemingen waarover
dochterondernemingen van de
beleggingsentiteit zeggenschap
hebben [member]

Dit lid geeft niet-geconsolideerde dochterondernemingen informatieverschaffing: IFRS
aan waarover dochterondernemingen van de beleggings 12 19C
entiteit zeggenschap hebben. [Zie: informatieverschaffing
over beleggingsentiteiten [text block]; dochterondernemin
gen [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiaries
Member

member

Niet-geconsolideerde
dochterondernemingen [member]

Dit lid geeft niet-geconsolideerde dochterondernemingen informatieverschaffing: IFRS
aan. [Zie: dochterondernemingen [member]]
12 19B

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesT
hatInvestmentEntityControls
DirectlyMember

member

Niet-geconsolideerde
dochterondernemingen waarover
de beleggingsentiteit rechtstreekse
zeggenschap heeft [member]

Dit lid geeft niet-geconsolideerde dochterondernemingen informatieverschaffing: IFRS
aan waarover de beleggingsentiteit rechtstreekse zeggen 12 19B
schap heeft. [Zie: informatieverschaffing over beleggings
entiteiten [text block]; dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

UndatedSubordinatedLiabili
ties

X instant,
credit

Niet-gedateerde achtergestelde
verplichtingen

Het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die geen gebruikelijke werkwijze: IAS
specifieke terugbetalingsdatum hebben. [Zie: achter 1 112 c
gestelde verplichtingen]

ifrs-full

UndiscountedCashOutflowRe X instant,
quiredToRepurchaseDerecog credit
nisedFinancialAssets

Niet-gedisconteerde kasuitstroom
De niet-gedisconteerde kasuitstromen die vereist zijn of informatieverschaffing: IFRS
vereist om niet langer opgenomen kunnen zijn om niet langer opgenomen financiële activa 7 42E d
financiële activa terug te kopen
terug te kopen (bijvoorbeeld de uitoefenprijs bij een optie
overeenkomst). [Zie: financiële activa]

ifrs-full

UndiscountedExpectedCredit X duration,
LossesAtInitialRecognitionOn credit
PurchasedOrOriginatedCredi
timpairedFinancialAssetsIniti
allyRecognised

Niet-gedisconteerde te verwachten
kredietverliezen bij eerste opname
uit hoofde van verworven of
gecreëerde financiële activa met
verminderde kredietwaardigheid
die aanvankelijk als zodanig zijn
opgenomen

NL

ifrs-full
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Te ontvangen niet-gedisconteerde
betalingen uit hoofde van
financiële leases

Het bedrag aan te ontvangen niet-gedisconteerde betalin informatieverschaffing: IFRS
gen uit hoofde van financiële leases. Een financiële lease is 16 94
een leaseovereenkomst die vrijwel alle aan de eigendom
van een onderliggend actief verbonden risico’s en voor
delen overdraagt.

ifrs-full

UndiscountedOperatingLease
PaymentsToBeReceived

X instant,
debit

Te ontvangen niet-gedisconteerde
betalingen uit hoofde van
operationele leases

Het bedrag aan te ontvangen niet-gedisconteerde betalin informatieverschaffing: IFRS
gen uit hoofde van operationele leases. Een operationele 16 97
lease is een leaseovereenkomst die niet nagenoeg alle aan
de eigendom van een onderliggend actief verbonden risi
co’s en voordelen overdraagt.

ifrs-full

UndrawnBorrowingFacilities

X instant,
credit

Niet-opgenomen
financieringsfaciliteiten

Het bedrag aan niet-opgenomen financieringsfaciliteiten voorbeeld: IAS 7 50 a
die mogelijk beschikbaar zijn voor toekomstige operatio
nele activiteiten en voor het afwikkelen van investerings
verplichtingen. [Zie: investeringsverplichtingen]

ifrs-full

UnearnedFinanceIncomeRela
tingToFinanceLeasePayments
Receivable

X instant,
credit

Niet-verdiende financieringsbaten
met betrekking tot te ontvangen
betalingen uit hoofde van
financiële leases

Het bedrag aan niet-verdiende financieringsbaten met be informatieverschaffing: IFRS
trekking tot de te ontvangen betalingen uit hoofde van 16 94
financiële leases. Een financiële lease is een leaseovereen
komst die vrijwel alle aan de eigendom van een onder
liggend actief verbonden risico’s en voordelen overdraagt.
[Zie: financieringsbaten]

ifrs-full

UnearnedPremiums

X instant,
credit

Niet-verdiende premies

Het bedrag van de verplichting voor geboekte premies uit voorbeeld: IFRS 4 IG22 a —
hoofde van verzekeringscontracten die nog niet zijn ver vervaIdatum 1.1.2021,
diend. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]
voorbeeld: IFRS 4 37 b —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

UnobservableInputsAxis

axis

Niet-waarneembare inputs [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 13 93 d, gebruikelijke
die de tabel vervolledigen.
werkwijze: IFRS 13 93 h

ifrs-full

UnobservableInputsMember

member

Niet-waarneembare inputs
[member]

Dit lid geeft alle niet-waarneembare inputs aan. Dit ver informatieverschaffing: IFRS
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as 13 93 d, gebruikelijke
“Niet-waarneembare inputs” indien er geen ander lid werkwijze: IFRS 13 93 h
wordt gebruikt.

18.12.2020

X instant,
debit
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Kredietblootstellingen zonder
rating

Het bedrag aan kredietblootstellingen zonder rating van voorbeeld: IFRS 7 IG24 c —
externe ratingbureaus. [Zie: kredietpositie]
vervaldatum 1.1.2021,
voorbeeld: IFRS 7 36 c —
vervaldatum 1.1.2021

ifrs-full

UnrealisedForeignExchange
GainsLossesMember

member

Niet-gerealiseerde winsten
(verliezen) uit
wisselkoersverschillen [member]

Dit lid geeft winsten (verliezen) aan die resulteren uit gebruikelijke werkwijze: IAS
12 81 g
wisselkoersverschillen en die nog niet zijn gerealiseerd.

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLosse
sOfAssociates

X duration,
debit

Niet-opgenomen aandeel in de
verliezen van geassocieerde
deelnemingen

Het bedrag van het niet-opgenomen aandeel in de ver informatieverschaffing: IFRS
liezen van geassocieerde deelnemingen indien de entiteit 12 22 c
haar aandeel in de verliezen niet langer opneemt bij de
toepassing van de vermogensmutatiemethode. [Zie: geas
socieerde deelnemingen [member]]

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLosse
sOfJointVentures

X duration,
debit

Niet-opgenomen aandeel in de
verliezen van joint ventures

Het bedrag van het niet-opgenomen aandeel in de ver informatieverschaffing: IFRS
liezen van joint ventures indien de entiteit haar aandeel in 12 22 c
de verliezen niet langer opneemt bij de toepassing van de
vermogensmutatiemethode. [Zie: joint ventures [member]]

ifrs-full

UnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Niet-gewaarborgde ontvangen
bankleningen

Het bedrag aan van banken ontvangen leningen die niet gebruikelijke werkwijze: IAS
door zekerheden zijn gedekt. [Zie: ontvangen leningen] 1 112 c

ifrs-full

UnusedProvisionReversedO
therProvisions

X duration,
debit

Teruggenomen ongebruikte
voorzieningen, andere
voorzieningen

Het teruggenomen bedrag van ongebruikte andere voor informatieverschaffing: IAS
37 84 d
zieningen. [Zie: andere voorzieningen]

ifrs-full

UnusedTaxCreditsForWhich
NoDeferredTaxAssetRecogni
sed

X instant

Ongebruikte fiscaal verrekenbare
tegoeden waarvoor geen
uitgestelde belastingvordering is
opgenomen

Het bedrag aan ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden informatieverschaffing: IAS
waarvoor geen uitgestelde belastingvordering is opge 12 81 e
nomen in het overzicht van de financiële positie. [Zie:
ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden [member]]

ifrs-full

UnusedTaxCreditsMember

member

Ongebruikte fiscaal verrekenbare
tegoeden [member]

Dit lid geeft fiscaal verrekenbare tegoeden aan die zijn informatieverschaffing: IAS
ontvangen en overgedragen voor gebruik tegenover toe 12 81 g
komstige fiscale winst.

L 429/715
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UnratedCreditExposures

NL

ifrs-full
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Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

Niet-gecompenseerde fiscaal
verrekenbare verliezen waarvoor
geen uitgestelde belastingvordering
is opgenomen

Het bedrag aan niet-gecompenseerde fiscaal verrekenbare informatieverschaffing: IAS
verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering is 12 81 e
opgenomen in het overzicht van de financiële positie.
[Zie: niet-gecompenseerde fiscaal verrekenbare verliezen
[member]]

ifrs-full

UnusedTaxLossesMember

member

Niet-gecompenseerde fiscaal
verrekenbare verliezen [member]

Dit lid geeft fiscaal verrekenbare verliezen aan die zijn informatieverschaffing: IAS
gemaakt en overgedragen voor gebruik tegenover toe 12 81 g
komstige fiscale winst.

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimeBiologicalAssetsAt
Cost

DUR

Gebruiksduur gewaardeerd als
periode, biologische activa, tegen
kostprijs

De gebruiksduur, gewaardeerd als periode, gebruikt voor informatieverschaffing: IAS
biologische activa. [Zie: biologische activa]
41 54 e

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimeIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

DUR

Gebruiksduur gewaardeerd als
periode, andere immateriële activa
dan goodwill

De gebruiksduur, gewaardeerd als periode, gebruikt voor informatieverschaffing: IAS
andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: andere im 38 118 a
materiële activa dan goodwill]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimeInvestmentProperty
CostModel

DUR

Gebruiksduur gewaardeerd als
periode, vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

De gebruiksduur, gewaardeerd als periode, gebruikt voor informatieverschaffing: IAS
40 79 b
vastgoedbeleggingen. [Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimePropertyPlantAndE
quipment

DUR

Gebruiksduur gewaardeerd als
periode, materiële vaste activa

De gebruiksduur, gewaardeerd als periode, gebruikt voor informatieverschaffing: IAS
materiële vaste activa. [Zie: materiële vaste activa]
16 73 c

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProducti X.XX
onOrOtherSimilarUnitsBiolo duration
gicalAssetsAtCost

Gebruiksduur gewaardeerd als
De gebruiksduur, gewaardeerd als productie- of andere informatieverschaffing: IAS
productie- of andere soortgelijke
soortgelijke eenheden, gebruikt voor biologische activa. 41 54 e
eenheden, biologische activa, tegen [Zie: biologische activa]
kostprijs

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProducti X.XX
onOrOtherSimilarUnitsIntan duration
gibleAssetsOtherThanGood
will

Gebruiksduur gewaardeerd als
productie- of andere soortgelijke
eenheden, andere immateriële
activa dan goodwill

De gebruiksduur, gewaardeerd als productie- of andere informatieverschaffing: IAS
soortgelijke eenheden, gebruikt voor andere immateriële 38 118 a
activa dan goodwill. [Zie: andere immateriële activa dan
goodwill]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProducti X.XX
duration
onOrOtherSimilarUnitsPro
pertyPlantAndEquipment

Gebruiksduur gewaardeerd als
productie- of andere soortgelijke
eenheden, materiële vaste activa

De gebruiksduur, gewaardeerd als productie- of andere informatieverschaffing: IAS
soortgelijke eenheden, gebruikt voor materiële vaste acti 16 73 c
va. [Zie: materiële vaste activa]

18.12.2020

X instant

Publicatieblad van de Europese Unie

UnusedTaxLossesForWhich
NoDeferredTaxAssetRecogni
sed

NL

ifrs-full

L 429/716

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

De daling van de voorziening voor kredietverliezen van gebruikelijke werkwijze: IFRS
financiële activa resulterend uit aanpassingen die voort 7 16 — vervaldatum
vloeien uit het gebruik van de voorziening. [Zie: voor 1.1.2021
ziening voor kredietverliezen van financiële activa]

ifrs-full

UtilitiesExpense

X duration,
debit

Lasten uit hoofde van
nutsvoorzieningen

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit aangekochte gebruikelijke werkwijze: IAS
nutsvoorzieningen.
1 112 c

ifrs-full

ValuationTechniquesMember

member

Waarderingstechnieken [member]

Dit lid geeft waarderingstechnieken aan die de entiteit informatieverschaffing: IFRS
gebruikt om de reële waarde te waarderen. Dit vertegen 13 93 d
woordigt tevens de standaardwaarde voor de as “Waarde
ringstechnieken gebruikt bij waardering tegen reële waar
de” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: gewaar
deerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

ValuationTechniquesUsedIn
FairValueMeasurementAxis

axis

Waarderingstechnieken gebruikt
bij de waardering tegen reële
waarde [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 13 93 d
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Btw-schulden

Het bedrag aan schulden die verband houden met belas gebruikelijke werkwijze:
ting over de toegevoegde waarde.
IAS 1 78

ifrs-full

ValueAddedTaxReceivables

X instant,
debit

Btw-vorderingen

Het bedrag aan vorderingen die verband houden met be gebruikelijke werkwijze:
lasting over de toegevoegde waarde.
IAS 1 78 b

ifrs-full

ValueAtRisk

X instant

“Valueat-risk”

De waardering van een mogelijke blootstelling aan verlies gebruikelijke werkwijze: IFRS
als gevolg van toekomstige marktbewegingen, op basis 7 41
van een opgegeven betrouwbaarheidsinterval en waarde
ringshorizon

ifrs-full

ValueOfBusinessAcquired
Member

member

Waarde van overgenomen
bedrijfsactiviteiten [member]

Dit lid geeft een klasse aan van immateriële activa die het gebruikelijke werkwijze: IAS
verschil vertegenwoordigen tussen a) de reële waarde van 38 119
de verworven contractuele verzekeringsrechten en aange
gane verzekeringsverplichtingen in een bedrijfscombinatie;
en b) het bedrag van een verplichting gewaardeerd in
overeenstemming met de grondslagen voor financiële ver
slaggeving van de verzekeraar inzake door hem uitgege
ven verzekeringscontracten. [Zie: bedrijfscombinaties
[member]]

ifrs-full

Vehicles

X instant,
debit

Voertuigen

Het bedrag aan materiële vaste activa die voertuigen ver gebruikelijke werkwijze: IAS
tegenwoordigen die worden gebruikt in het kader van de 16 37
bedrijfsactiviteiten van de entiteit, met name vliegtuigen,
motorvoertuigen en schepen. [Zie: materiële vaste activa]

L 429/717

Gebruik, voorziening voor
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Voertuigen [abstract]

ifrs-full

VehiclesMember

member

Voertuigen [member]

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die gebruikelijke werkwijze: IAS
voertuigen vertegenwoordigen die worden gebruikt in het 16 37
kader van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit, met name
vliegtuigen, motorvoertuigen en schepen. [Zie: materiële
vaste activa]

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccoun
tingPolicyAxis

axis

Vrijwillige wijzigingen in
grondslagen voor financiële
verslaggeving [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing:
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten IAS 8 29
die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccoun
tingPolicyMember

member

Vrijwillige wijzigingen in
grondslagen voor financiële
verslaggeving [member]

Dit lid geeft wijzigingen aan in grondslagen voor financi informatieverschaffing:
ële verslaggeving die leiden tot een jaarrekening die be IAS 8 29
trouwbare en meer relevante informatie verstrekt over de
gevolgen van transacties, andere gebeurtenissen of om
standigheden voor de financiële positie, financiële presta
tie of kasstromen van de entiteit. Eerdere toepassing van
een IFRS wordt niet beschouwd als een vrijwillige wijzi
ging in grondslagen voor financiële verslaggeving. Dit ver
tegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as
“Vrijwillige wijzigingen in grondslagen voor financiële ver
slaggeving” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

WagesAndSalaries

X duration,
debit

Lonen

Een klasse van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen gebruikelijke werkwijze:
die lonen vertegenwoordigen. [Zie: lasten uit hoofde van IAS 19 9
personeelsbeloningen]

ifrs-full

WarrantyContingentLiability
Member

member

Voorwaardelijke verplichtingen
inzake garantie [member]

Dit lid geeft een voorwaardelijke verplichting aan voor de voorbeeld: IAS 37 88
geraamde kosten van vergoedingen in het kader van ga
ranties voor verkochte producten. [Zie: voorwaardelijke
verplichtingen [member]]

ifrs-full

WarrantyProvision

X instant,
credit

Garantievoorziening

Het bedrag van de voorziening voor de geraamde kosten voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
van vergoedingen in het kader van garanties voor ver 1 Garanties, voorbeeld: IAS
kochte producten. [Zie: voorzieningen]
37 87

ifrs-full

WarrantyProvisionAbstract

ifrs-full

WarrantyProvisionMember

Publicatieblad van de Europese Unie
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NL

ifrs-full

L 429/718

Prefix

Garantievoorziening [abstract]
Garantievoorziening [member]

Dit lid geeft een voorziening aan voor de geraamde kos voorbeeld: IAS 37 87,
ten van vergoedingen in het kader van garanties voor voorbeeld: IAS 37 Voorbeeld
verkochte producten. [Zie: andere voorzieningen [mem 1 Garanties
ber]]

18.12.2020

member

Elementnaam/rol URI

Elementtype en
attributen

Label

Documentatielabel

Referenties

WeightedAverageCostOfCapital
MeasurementInputMember

member

Gewogen gemiddelde
vermogenskosten, waarderingsinput
[member]

Dit lid geeft de gewogen gemiddelde vermogenskosten aan die
worden gehanteerd als waarderingsinput.

voorbeeld: IFRS 13 93 d,
voorbeeld: IFRS 13 IE63

ifrs-full

WeightedAverageDurationOfDefi
nedBenefitObligation2019

DUR

Gewogen gemiddelde duur van de
brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten

De gewogen gemiddelde duur van een brutoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten. [Zie: gewogen gemid
delde [member]]

informatieverschaffing: IAS
19 147 c

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsExercisa
bleInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX instant

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van
andere uitoefenbare
eigenvermogensinstrumenten in het
kader van een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere uitoefenbare
eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelenopties)
in het kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereen
komst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]

gebruikelijke werkwijze:
IFRS 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsExercise
dOrVestedInSharebasedPaymen
tArrangement2019

X.XX
duration

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van
andere uitgeoefende of
onvoorwaardelijk geworden
eigenvermogensinstrumenten in het
kader van een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere uitgeoefende of
onvoorwaardelijk geworden eigenvermogensinstrumenten (d.w.z.
andere dan aandelenopties) in het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde
[member]]

gebruikelijke werkwijze:
IFRS 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsExpire
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van
andere vervallen
eigenvermogensinstrumenten in het
kader van een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere vervallen eigen
vermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelenopties) in het
kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst.
[Zie: gewogen gemiddelde [member]]

gebruikelijke werkwijze:
IFRS 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsForfeite
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van
andere opgegeven
eigenvermogensinstrumenten in het
kader van een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere opgegeven ei
genvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelenopties) in
het kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereen
komst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]

gebruikelijke werkwijze:
IFRS 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van
andere toegekende
eigenvermogensinstrumenten in het
kader van een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere toegekende ei
genvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan aandelenopties) in
het kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereen
komst. [Zie: gewogen gemiddelde [member]]

gebruikelijke werkwijze:
IFRS 2 45

NL

ifrs-full
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Gewogen gemiddelde uitoefenprijs
van andere uitstaande
eigenvermogensinstrumenten in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van andere uit gebruikelijke werkwijze: IFRS
staande eigenvermogensinstrumenten (d.w.z. andere dan 2 45
aandelenopties) in het kader van een op aandelen geba
seerde betalingsovereenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsExercisa
bleInSharebasedPaymentAr
rangement2019

X.XX instant

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs
van uitoefenbare aandelenopties in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van uitoefenbare informatieverschaffing: IFRS
aandelenopties in het kader van een op aandelen geba 2 45 b vii
seerde betalingsovereenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsExercise
dInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX
duration

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs
van uitgeoefende aandelenopties in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van uitgeoefende informatieverschaffing: IFRS
aandelenopties in het kader van een op aandelen geba 2 45 b iv
seerde betalingsovereenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsExpiredInS
harebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs
van vervallen aandelenopties in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van vervallen aan informatieverschaffing: IFRS
delenopties in het kader van een op aandelen gebaseerde 2 45 b v
betalingsovereenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [mem
ber]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsForfeite
dInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX
duration

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs
van opgegeven aandelenopties in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van opgegeven aan informatieverschaffing: IFRS
delenopties in het kader van een op aandelen gebaseerde 2 45 b iii
betalingsovereenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [mem
ber]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri X.XX
ceOfShareOptionsGrantedInS duration
harebasedPaymentArrange
ment2019

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs
van toegekende aandelenopties in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van toegekende informatieverschaffing: IFRS
aandelenopties in het kader van een op aandelen geba 2 45 b ii
seerde betalingsovereenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde
[member]]

18.12.2020

X.XX instant
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mentArrangement2019
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ifrs-full
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WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsInShareba
sedPaymentArrangementExer
cisedDuringPeriodAtDateO
fExercise2019

X.XX
duration

Gewogen gemiddelde
aandelenprijs op de uitoefendatum
van tijdens de periode
uitgeoefende aandelenopties in het
kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde aandelenprijs op de uitoefenda informatieverschaffing: IFRS
tum van aandelenopties die worden uitgeoefend in het 2 45 c
kader van een op aandelen gebaseerde betalingsovereen
komst. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereen
komsten [member]; gewogen gemiddelde [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsOutstandin
gInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX instant

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs
van uitstaande aandelenopties in
het kader van een op aandelen
gebaseerde betalingsovereenkomst

De gewogen gemiddelde uitoefenprijs van uitstaande aan
delenopties in het kader van een op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst. [Zie: gewogen gemiddelde [mem
ber]]

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDateOtherEqui
tyInstrumentsGranted

X instant,
credit

Gewogen gemiddelde reële waarde
op de waarderingsdatum,
toegekende andere
eigenvermogensinstrumenten

De gewogen gemiddelde reële waarde op de waarderings informatieverschaffing: IFRS
datum van andere toegekende eigenvermogensinstrumen 2 47 b
ten dan aandelenopties. [Zie: gewogen gemiddelde [mem
ber]]

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDateShareOpti
onsGranted

X instant,
credit

Gewogen gemiddelde reële waarde De gewogen gemiddelde reële waarde op de waarderings informatieverschaffing: IFRS
op de waarderingsdatum,
datum van tijdens de periode toegekende aandelenopties. 2 47 a
toegekende aandelenopties
[Zie: gewogen gemiddelde [member]]

ifrs-full

WeightedAverageLesseesIncre X.XX instant
mentalBorrowingRateApplied
ToLeaseLiabilitiesRecognise
dAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS16

Gewogen gemiddelde marginale
rentevoet van de lessee toegepast
op leaseverplichtingen opgenomen
op de datum van eerste toepassing
van IFRS 16

De gewogen gemiddelde marginale rentevoet van de lessee informatieverschaffing: IFRS
die is toegepast op de leaseverplichtingen die in het over 16 C12 a
zicht van de financiële positie op de datum van eerste
toepassing van IFRS 16 zijn opgenomen. De marginale
rentevoet is de rentevoet waartegen een lessee het bedrag
nodig voor het verkrijgen van een actief van eenzelfde
waarde als het met een gebruiksrecht overeenstemmende
actief in eenzelfde economische omgeving zou hebben
kunnen lenen voor eenzelfde duur en met eenzelfde ze
kerheid.

ifrs-full

WeightedAverageMember

Gewogen gemiddelde [member]

Dit lid geeft een gemiddelde aan waarbij aan elke hoe
veelheid waarvoor een gemiddelde moet worden bere
kend, een gewicht wordt toegekend dat het relatieve effect
van elke hoeveelheid op het gemiddelde bepaalt.

informatieverschaffing: IFRS
2 45 b i,
informatieverschaffing: IFRS
2 45 b vi

L 429/721

voorbeeld: IFRS 13 IE63,
voorbeeld: IFRS 13 B6,
informatieverschaffing: IFRS
14 33 b,
informatieverschaffing: IFRS
17 120 — ingangsdatum
1.1.2021, gebruikelijke
werkwijze: IFRS 7 7
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WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptions2019

DUR

Gewogen gemiddelde resterende
looptijd van uitstaande
aandelenopties

De gewogen gemiddelde resterende looptijd van uit informatieverschaffing: IFRS
staande aandelenopties. [Zie: gewogen gemiddelde [mem 2 45 d
ber]]

ifrs-full

WeightedAverageSharePri
ce2019

X.XX
duration

Gewogen gemiddelde
aandelenprijs

De gewogen gemiddelde aandelenprijs. [Zie: gewogen ge informatieverschaffing: IFRS
middelde [member]]
2 45 c

ifrs-full

WeightedAverageSharePriceS
hareOptionsGranted2019

X.XX
duration

Gewogen gemiddelde
aandelenprijs, toegekende
aandelenopties

De gewogen gemiddelde aandelenprijs gebruikt als input informatieverschaffing: IFRS
voor het optiewaarderingsmodel om de reële waarde van 2 47 a i
toegekende aandelenopties te berekenen. [Zie: optiewaar
deringsmodel [member]; gewogen gemiddelde [member]]

ifrs-full

WeightedAverageShares

shares

Gewogen gemiddeld aantal
uitstaande gewone aandelen

Het aantal gewone aandelen uitstaand aan het begin van informatieverschaffing: IAS
de periode, aangepast op basis van het aantal tijdens de 33 70 b
periode ingekochte of uitgegeven gewone aandelen, ver
menigvuldigd met een tijdfactor.

ifrs-full

WeightedAverageSharesAn
dAdjustedWeightedAverage
SharesAbstract

ifrs-full

WhollyOrPartlyFundedDefi
nedBenefitPlansMember

member

Volledig of gedeeltelijk
gefinancierde
toegezegdpensioenregelingen
[member]

Dit lid geeft volledig of gedeeltelijk gefinancierde toege voorbeeld: IAS 19 138 e
zegdpensioenregelingen aan. [Zie: toegezegdpensioenrege
lingen [member]]

ifrs-full

WhollyUnfundedDefinedBe
nefitPlansMember

member

Volledig niet-gefinancierde
toegezegdpensioenregelingen
[member]

Dit lid geeft volledig niet-gefinancierde toegezegdpensi voorbeeld: IAS 19 138 e
oenregelingen aan. [Zie: toegezegdpensioenregelingen
[member]]

ifrs-full

WorkInProgress

X instant,
debit

Actueel onderhanden werk

Een classificatie van de actuele voorraad die het bedrag voorbeeld: IAS 1 78 c,
aan activa vertegenwoordigt die momenteel in productie gebruikelijke werkwijze: IAS
zijn, waarbij verdere processen nodig zijn om deze om te 2 37
zetten in gereed product of diensten. [Zie: actueel gereed
product; voorraden]
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X duration,
debit

Afschrijvingen (terugnemingen van Het opgenomen bedrag resulterend uit de afschrijving van informatieverschaffing:
afschrijvingen) van voorraden
voorraden tot de opbrengstwaarde of terugnemingen van IAS 1 98 a
deze afschrijvingen. [Zie: voorraden]
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WritedownsReversalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

X duration

Afschrijvingen (terugnemingen van Het opgenomen bedrag resulterend uit de afschrijving van informatieverschaffing:
afschrijvingen) van materiële vaste materiële vaste activa tot de realiseerbare waarde of terug IAS 1 98 a
activa
nemingen van deze afschrijvingen. [Zie: materiële vaste
activa]
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WritedownsReversalsOfWrite
downsOfInventoriesAbstract

Afschrijvingen (terugnemingen van
afschrijvingen) van voorraden
[abstract]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Afschrijvingen (terugnemingen van
afschrijvingen) van materiële vaste
activa [abstract]
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WrittenPutOptionsMember

member

Geschreven putopties [member]

Dit lid geeft verkochte afgeleide financiële contracten aan voorbeeld: IFRS 7 IG40B,
die de entiteit verplichten om een onderliggend actief te voorbeeld: IFRS 7 B33
kopen tegen een opgegeven uitoefenprijs indien de andere
partij de optie uitoefent. [Zie: derivaten [member]]
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YearsOfInsuranceClaimAxis

axis

Jaren van verzekeringsclaim [axis]

De as van een tabel definieert de relatie tussen de domein informatieverschaffing: IFRS
leden of categorieën in de tabel en de posten of concepten 17 130 — ingangsdatum
die de tabel vervolledigen.
1.1.2021

ifrs-full

YieldUsedToDiscount
CashFlowsThatDoNotVaryBa
sedOnReturnsOnUnderlyingI
tems

X.XX instant

Rendement gehanteerd om
Het rendement dat bij toepassing van alinea 36 van IFRS informatieverschaffing: IFRS
kasstromen te disconteren die niet 17 is gehanteerd om kasstromen te disconteren die niet 17 120 — ingangsdatum
variëren naargelang van het rendement op onderliggende 1.1.2021”
variëren naargelang van
rendement op onderliggende
posten. Onderliggende posten zijn posten die sommige
posten
van de aan een polishouder uit te keren bedragen bepalen.
Onderliggende posten kunnen allerlei posten omvatten;
bijvoorbeeld een referentieportefeuille van activa, de net
to-activa van de entiteit, dan wel een bepaalde subgroep
van de netto-activa van de entiteit.
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