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(1) Besedilo velja za EGP.
Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno
obdobje.
Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.
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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/815
z dne 17. decembra 2018
o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi
tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v
zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o
spremembah Direktive 2001/34/ES (1) ter zlasti člena 4(7) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Direktiva 2004/109/ES zahteva od izdajateljev, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem
trgu, da objavijo svoja letna računovodska poročila.

(2)

Izdajatelji bi morali celotna letna računovodska poročila pripraviti v formatu nadbesedilnega označevalnega jezika,
zapisanega v sintaksi jezika XML (XHTML). Jezik XHTML ne zahteva posebnih mehanizmov, da se lahko pred
stavlja v človeku berljivi obliki zapisa. Ker je nelastniška oblika elektronskega poročanja, je jezik XHTML prosto
uporaben.

(3)

Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2) zahteva, da podjetja, ki jih ureja zakonodaja države
članice, katerega vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu katere koli države članice, pripravijo
svoje konsolidirane računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, ki se na splošno
imenujejo mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), sprejetimi v skladu z Uredbo (ES)
št. 1606/2002. Odločba Komisije 2008/961/ES (3) določa, da lahko izdajatelj iz tretje države, ki kotira v Uniji,
svoje konsolidirane računovodske izkaze prav tako pripravi v skladu z MSRP, kot jih je izdal Upravni odbor za
mednarodne računovodske standarde (UOMRS).

(4)

Namen sprejetja in uporabe MSRP je zagotoviti visoko raven preglednosti in primerljivosti računovodskih izkazov.
Da bi se dodatno olajšala njihova dostopnost, analiza in primerljivost, bi bilo treba konsolidirane računovodske
izkaze v letnih računovodskih poročilih, pripravljene bodisi v skladu z MSRP, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES)
št. 1606/2002, bodisi v skladu z MSRP, kot jih je izdal UOMRS (v nadaljnjem besedilu oboji: konsolidirani
računovodski izkazi, pripravljeni v skladu z MSRP), opremiti z oznakami z uporabo razširljivega jezika za poslovno
poročanje (XBRL). Jezik XBRL je strojno berljiv in omogoča avtomatizirano obdelavo velike količine informacij.
Jezik XBRL je dobro uveljavljen in se uporablja v številnih jurisdikcijah in je trenutno edini ustrezen označevalni
jezik za uporabo oznak v računovodskih izkazov.

(1) UL L 390, 31.12.2004, str. 38.
(2) Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov
(UL L 243, 11.9.2002, str. 1).
(3) Odločba Komisije 2008/961/ES z dne 12. decembra 2008 o nacionalnih računovodskih standardih nekaterih tretjih držav in
mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki jih izdajatelji vrednostnih papirjev iz tretjih držav uporabljajo pri pripravi
svojih konsolidiranih računovodskih izkazov (UL L 340, 19.12.2008, str. 112).
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(5)

Analiza stroškov in koristi, ki jo je izvedel Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), je podprla
uporabo medvrstičnih elementov XBRL (Inline XBRL) za vstavljanje oznak XBRL v dokumente XHTML. Zato bi
bilo treba uporabiti tehnologijo Inline XBRL.

(6)

Uporaba označevalnega jezika XBRL vključuje uporabo taksonomije za pretvarjanje človeku berljivih v strojno
berljive informacije. Taksonomija MSRP, ki jo je dala na voljo Fundacija MSRP, je dobro uveljavljena taksonomija,
razvita za uporabo oznak v razkritjih v skladu z MSRP. Uporaba taksonomije MSRP olajšuje primerljivost oznak
računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z MSRP, na svetovni ravni. V skladu s tem bi morala osnovna
taksonomija, ki se bo uporabljala za enotno elektronsko obliko poročanja, temeljiti na taksonomiji MSRP in biti
njena razširitev.

(7)

Da bi se upoštevala prihodnja sprejetja MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, spremembe specifikacij XBRL
ali druge tehnične spremembe ali da bi se lahko regulativne zahteve po označevanju informacij v letnih računo
vodskih poročilih razširile, bi bilo treba redno posodabljati določbe te uredbe na podlagi osnutkov regulativnih
tehničnih standardov, ki jih pripravi ESMA.

(8)

Do taksonomije za uporabo označevalnega jezika XBRL se dostopa v obliki niza elektronskih datotek XBRL (v
nadaljnjem besedilu: datoteke s taksonomijo XBRL), ki zagotavljajo strukturirano predstavitev elementov, ki z
vsebinskega vidika sestavljajo osnovno taksonomijo. Hierarhija elementov in njihove ustrezne vrste podatkov bi
morali biti izdajateljem računovodskih izkazov na voljo v preprosti človeku berljivi obliki iz te uredbe. Da bi se
olajšala dostopnost, analiza in primerljivost letnih računovodskih poročil v praksi, je zelo pomembno, da izdajatelji
uporabljajo datoteke s taksonomijo XBRL, ki izpolnjujejo vse ustrezne tehnične in pravne zahteve. Za lažje
doseganje tega cilja bi moral ESMA na svoji spletni strani objaviti datoteke s taksonomijo XBRL v strojno berljivi
obliki, ki jo je mogoče brezplačno prenesti.

(9)

Zaradi preglednosti, dostopnosti, analize in primerljivosti, kadar zakonodaja držav članic dovoljuje ali zahteva
uporabo oznak v katerem koli delu letnih računovodskih poročil, ki niso računovodski izkazi po MSRP, vključeni
vanje, bi morali izdajatelji pri uporabi oznak v teh delih uporabljati označevalni jezik XBRL in ustrezno taksono
mijo, ki jo za tak namen določi država članica, v kateri so registrirani.

(10)

Za namene preglednosti, dostopnosti, analize in primerljivosti bi morali izdajatelji imeti možnost, da v svojih
konsolidiranih računovodskih izkazih po MSRP uporabijo oznake za razkritja tako podrobno, kot je tehnično
izvedljivo. Iz istih razlogov bi bilo treba določiti obvezne standarde za minimalno raven razdrobljenosti oznak. Kar
zadeva glavne računovodske izkaze v konsolidiranih računovodskih izkazih po MSRP, bi bilo treba uporabljati
standard za podrobno označevanje, s čimer bi bili ti osnovni računovodski izkazi v celoti opremljeni z oznakami.
Za pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom po MSRP bi se moral uporabljati standard za označevanje
blokov, kadar je treba celotne oddelke teh pojasnil označiti z uporabo istega elementa taksonomije. Zahteva po
označevanju blokov pa ne bi smela omejevati pravice izdajateljev, da v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim
izkazom, pripravljenih v skladu z MSRP, po lastni presoji uporabijo oznake z višjo stopnjo razdrobljenosti.

(11)

Da bi se olajšala učinkovita uporaba enotne elektronske oblike poročanja, bi bilo treba določiti podrobne določbe
o uporabi tehnologije Inline XBRL. Za pomoč izdajateljem in ponudnikom programske opreme pri razvoju
programske opreme za pripravo letnih računovodskih poročil v skladu z regulativnimi zahtevami iz te uredbe
bi moral ESMA zagotoviti navodila glede pogostih problemov pri pripravi dokumentov Inline XBRL.

(12)

Kot je določeno v členu 4(7) Direktive 2004/109/ES, bi se morala ta uredba uporabljati za letna računovodska
poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Da bi se
olajšalo tekoče finančno poročanje v strojno berljivi obliki in zlasti da se izdajateljem omogoči razumen čas, da se
prilagodijo uporabi tehnologije XBRL, bi obvezna uporaba oznak v pojasnilih k računovodskim izkazom morala
veljati samo za letne računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje.
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(13)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložil Komisiji.

(14)

ESMA je pri pripravi osnutkov regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, redno in tesno
sodeloval z Evropskim bančnim organom ter Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine, da bi se
upoštevale posebne značilnosti bančnega sektorja, sektorja finančnega posredništva in zavarovalniškega sektorja, s
tem pa zagotovila medsektorska usklajenost dela in dosegla skupna stališča.

(15)

ESMA je o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil javna posvetovanja,
analiziral morebitne povezane stroške in koristi, zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in
trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter izvedel
preizkuse na terenu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Predmet urejanja
Ta uredba določa enotno elektronsko obliko poročanja iz člena 4(7) Direktive 2004/109/ES, ki se uporablja za pripravo
letnih finančnih poročil izdajateljev.
Člen 2
Opredelitve pojmov
V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(1) „osnovna taksonomija“ pomeni združen sklop elementov taksonomije, kot je določen v Prilogi VI, in naslednjo zbirko
povezav:
(a) baza povezav za predstavljanje, ki združuje elemente taksonomije;
(b) baza povezav za izračune, ki izraža aritmetična razmerja med elementi taksonomije;
(c) baza povezav za oznake, ki opisuje pomen vsakega elementa taksonomije;
(d) baza povezav za opredelitve, ki odraža dimenzijska razmerja elementov osnovne taksonomije;
(2) „razširitvena taksonomija“ pomeni združen sklop elementov taksonomije in naslednjo zbirko povezav, ki ju ustvari
izdajatelj:
(a) baza povezav za predstavljanje, ki združuje elemente taksonomije;
(b) baza povezav za izračune, ki izraža aritmetična razmerja med elementi taksonomije;
(c) baza povezav za oznake, ki opisuje pomen vsakega elementa taksonomije;
(d) baza povezav za opredelitve, ki zagotavlja dimenzijsko veljavnost dobljenega dokumenta z medvrstičnimi
elementi XBRL glede na razširitveno taksonomijo;
(3) „konsolidirani računovodski izkazi po MSRP“ pomenijo konsolidirane računovodske izkaze, ki so pripravljeni v skladu
z MSRP, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ali v skladu z MSRP, kot so navedeni v točki (a) prvega
pododstavka člena 1 Odločbe 2008/961/ES.
Člen 3
Enotna elektronska oblika poročanja
Izdajatelji celotna letna računovodska poročila pripravijo v obliki XHTML.
(4) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa
(Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
(UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
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Člen 4
Uporaba oznak v konsolidiranih računovodskih izkazih po MSRP
1.
Kadar letna računovodska poročila vključujejo konsolidirane računovodske izkaze po MSRP, izdajatelji te konsoli
dirane računovodske izkaze opremijo z oznakami.
2.
Izdajatelji uporabijo oznake najmanj za razkritja iz Priloge II, kadar so ta razkritja predstavljena v navedenih
konsolidiranih računovodskih izkazih po MSRP.
3.
Izdajatelji lahko uporabijo oznake tudi za druga razkritja, predstavljena v konsolidiranih računovodskih izkazih po
MSRP, kot so tista, določena v odstavku 2.
4.
Za oznake iz odstavkov 1, 2 in 3 izdajatelji uporabljajo označevalni jezik XBRL in taksonomijo, katere elementi so
tisti, določeni v osnovni taksonomiji. Kadar v skladu s točko 4 Priloge IV ni primerno uporabiti elementov iz osnovne
taksonomije, izdajatelji ustvarijo elemente razširitvene taksonomije, kot je določeno v Prilogi IV.
Člen 5
Uporaba oznak v drugih delih letnih računovodskih poročil
1.
Izdajatelji, registrirani v državah članicah, lahko opremijo z oznakami vse dele svojih letnih finančnih poročil razen
tistih iz člena 4, če uporabljajo označevalni jezik XBRL in taksonomijo, ki je specifična za te dele, in taksonomijo
zagotavlja država članica, v kateri so registrirani.
2.
Izdajatelji, registrirani v tretjih državah, z oznakami ne opremijo nobenih drugih delov svojih letnih računovodskih
poročil razen konsolidiranih računovodskih izkazov po MSRP.
Člen 6
Skupna pravila glede oznak
Za oznake, uporabljene v skladu s členoma 4 in 5, izdajatelji upoštevajo naslednje:
(a) oznake se vključijo v letna računovodska poročila izdajateljev v formatu XHTML, pri čemer se uporabijo specifikacije
medvrstičnih elementov XBRL iz Priloge III;
(b) spoštujejo se zahteve glede pravil za uporabo oznak in arhiviranje iz Priloge IV.
Člen 7
Datoteke s taksonomijo XBRL
ESMA lahko objavi strojno berljive in prenosljive datoteke s taksonomijo XBRL, ki temeljijo na osnovni taksonomiji. Te
datoteke so v skladu z merili iz Priloge V.
Člen 8
Začetek veljavnosti in uporaba
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja
2020 ali pozneje.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 17. decembra 2018
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA I

Legenda za razpredelnici 1 in 2 v Prilogi II in razpredelnici v prilogah IV in VI
PODATEK/ATRIBUT
VRSTA/PREDPONA

OPREDELITEV

text block

označuje, da je vrsta elementa blok besedila; uporablja se za označevanje daljših informacij, kot
so pojasnila, računovodske usmeritve ali razpredelnice; bloki besedila so ne-numerične vrstične
postavke

text

označuje, da je vrsta elementa besedilo (zaporedje alfanumeričnih znakov); uporablja se za
označevanje krajših opisnih informacij; elementi besedila so ne-numerične vrstične postavke

yyyy-mm-dd

označuje, da je vrsta elementa datum; ti elementi so vrstične postavke in niso numerični

X

označuje, da je vrsta elementa denarna vrednost (številka v navedeni valuti); ti elementi so
numerične vrstične postavke

X.XX

označuje, da je vrsta elementa vrednost, izražena z decimalnim številom (kot sta odstotek ali
vrednost na delnico); ti elementi so numerične vrstične postavke

shares

označuje, da je vrsta elementa število delnic; ti elementi so numerične vrstične postavke

table

označuje začetek strukture, ki jo sestavlja razpredelnica, v kateri vrstice in stolpci tam, kjer se
križajo, prispevajo k opredelitvi finančnega pojma

axis

označuje dimenzijsko lastnost v tabelarni strukturi

member

označuje pripadnika dimenzije na osi

guidance

označuje element, ki podpira brskanje po vsebini taksonomije

role

označuje element, ki predstavlja oddelek v taksonomiji, npr. izkaz finančnega položaja, izkaz
poslovnega izida, vsako posamezno pojasnilo itd.

abstract

označuje element za združevanje ali glavo

instant ali duration

označuje, da je denarna vrednost stanje v določenem trenutku („instant“) ali tok („duration“)

credit ali debit

označuje „naravno“ stanje razkritja

esef_cor

predpona, ki se uporablja v razpredelnicah prilog IV in VI za elemente, opredeljene v imenskem
prostoru „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor“

esef_all

predpona, ki se uporablja v razpredelnici Priloge VI za elemente, opredeljene v imenskem
prostoru „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all“

esma_technical

predpona, ki se uporablja v razpredelnici Priloge VI za elemente, opredeljene v imenskem
prostoru „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical“

ifrs-full

predpona, ki se uporablja v razpredelnicah prilog IV in VI za elemente, opredeljene v imenskem
prostoru „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full“
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PRILOGA II

Obvezne oznake
1. Izdajatelji uporabijo oznake za vsa števila v navedeni valuti, razkriti v izkazu finančnega položaja, izkazu poslovnega
izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkazu sprememb lastniškega kapitala in izkazu denarnih tokov v konso
lidiranih računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z MSRP.
2. Izdajatelji uporabijo oznake za vsa razkritja, navedena v konsolidiranih računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z
MSRP, ali navedena z navzkrižnim sklicevanjem v teh izkazih na druge dele letnih računovodskih poročil za poslovna
leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje, ki ustrezajo elementom iz razpredelnice 1 te priloge.
3. Izdajatelji uporabijo oznake za vsa razkritja, navedena v konsolidiranih računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z
MSRP, ali navedena z navzkrižnim sklicevanjem v teh izkazih na druge dele letnih računovodskih poročil za poslovna
leta, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje, ki ustrezajo elementom iz razpredelnice 2 te priloge.
Razpredelnica 1
Obvezni elementi osnovne taksonomije, ki morajo biti opremljeni z oznakami, za poslovna leta, ki se začnejo
1. januarja 2020 ali pozneje
Vrsta podatkov
in drugi atributi

Označba

Sklici na MSRP

text

MRS 1, 51.(a) člen

Obrazložitev spremembe naziva poročajočega podjetja ali drugega načina text
identifikacije od konca prejšnjega poročevalskega obdobja

MRS 1, 51.(a) člen

Naziv poročajočega podjetja ali drug način identifikacije

Sedež podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Pravna oblika podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Država ustanovitve

text

MRS 1, 138.(a) člen

Naslov registriranega sedeža podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Glavni kraj poslovanja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Opis narave poslovanja in glavnih dejavnosti podjetja

text

MRS 1, 138.(b) člen

Naziv obvladujočega podjetja

text

MRS 1, 138.(c) člen; MRS
24, 13. člen

Naziv končnega obvladujočega podjetja v skupini

text

MRS 24, 13. člen; MRS 1,
138.(c) člen

Razpredelnica 2
Obvezni elementi osnovne taksonomije, ki morajo biti opremljeni z oznakami, za poslovna leta, ki se začnejo
1. januarja 2022 ali pozneje
Vrsta

Označba

Naziv poročajočega podjetja ali drug način identifikacije

text

Sklici na MSRP

MRS 1, 51.(a) člen
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Označba

Vrsta

Sklici na MSRP

Obrazložitev spremembe naziva poročajočega podjetja ali drugega načina text
identifikacije od konca prejšnjega poročevalskega obdobja

MRS 1, 51.(a) člen

Sedež podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Pravna oblika podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Država ustanovitve

text

MRS 1, 138.(a) člen

Naslov registriranega sedeža podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Glavni kraj poslovanja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Opis narave poslovanja in glavnih dejavnosti podjetja

text

MRS 1, 138.(b) člen

Naziv obvladujočega podjetja

text

MRS 1, 138.(c) člen; MRS
24, 13. člen

Naziv končnega obvladujočega podjetja v skupini

text

MRS 24, 13. člen; MRS 1,
138.(c) člen

Trajanje obstoja podjetja z omejenim rokom obstoja

text

MRS 1, 138.(d) člen

Izjava o skladnosti z MSRP [text block]

text block

MRS 1, 16. člen

Obrazložitev odstopanja od MSRP

text

MRS 1, 20.(b) člen; MRS 1,
20.(c) člen

Obrazložitev finančnega učinka odstopanja od MSRP

text

MRS 1, 20.(d) člen

Razkritje negotovosti glede sposobnosti podjetja, da nadaljuje kot delujoče text block
podjetje [text block]

MRS 1, 25. člen

Obrazložitev dejstva, da računovodski izkazi niso pripravljeni ob pred text
postavki delujočega podjetja, in podlage, na kateri so pripravljeni računo
vodski izkazi

MRS 1, 25. člen

Obrazložitev, zakaj se podjetje ne obravnava kot delujoče podjetje

text

MRS 1, 25. člen

Opis razloga za uporabo daljšega ali krajšega poročevalskega obdobja

text

MRS 1, 36.(a) člen

Opis dejstva, da zneski v računovodskih izkazih niso v celoti primerljivi text

MRS 1, 36.(b) člen

Razkritje prerazvrstitev ali sprememb predstavitve [text block]

text block

Obrazložitev virov negotovosti ocene, za katere obstaja precejšnja verjet text
nost, da bodo povzročili pomembne prilagoditve

MRS 1, 41. člen
OPMSRP 14, 10. člen; MRS
1, 125. člen
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Sklici na MSRP

Razkritje sredstev in obveznosti, za katere obstaja znatno tveganje text block
pomembne prilagoditve [text block]

MRS 1, 125. člen

Dividende, pripoznane kot razdelitve lastnikom, na delnico

MRS 1, 107. člen

X, duration

Dividende, ki so bile predlagane ali napovedane pred odobritvijo računo X duration
vodskih izkazov za objavo, vendar niso pripoznane kot razdeljene lastni
kom
Dividende, ki so bile predlagane ali napovedane pred odobritvijo računo X.XX
vodskih izkazov za objavo, vendar niso pripoznane kot razdeljene lastni tion
kom, na delnico

MRS 10, 13. člen; MRS 1,
137. člen

dura MRS 1, 137.(a) člen

Razkritje računovodskih presoj in ocen [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje vnaprej vračunanih stroškov in drugih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje popravkov vrednosti za kreditne izgube [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje pridruženih podjetij [text block]

text block

MSRP 12, B4.(d) člen;
MRS 27, 17.(b) člen; MRS
27, 16.(b) člen

Razkritje plačil revizorjem [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odobritve računovodskih izkazov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje podlage za konsolidacijo [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje podlage za pripravo računovodskih izkazov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje bioloških sredstev, kmetijskih pridelkov ob pospravitvi in text block
državnih podpor v zvezi z biološkimi sredstvi [text block]

MRS 41, Razkritje

Razkritje najetih posojil [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje poslovnih združitev [text block]

text block

MSRP 3, Razkritja

Razkritje stanj denarnih sredstev in stanj na računih pri centralnih bankah text block
[text block]

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov [text block]

MRS 1, 10.(e) člen

text block
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Vrsta

Sklici na MSRP

Razkritje izkaza denarnih tokov [text block]

text block

MRS 7 Predstavitev izkaza
denarnih tokov

Razkritje sprememb v računovodskih usmeritvah [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje sprememb v računovodskih usmeritvah, računovodskih ocenah in text block
napakah [text block]

MRS 8 Računovodske
usmeritve

Razkritje zavarovanja s premoženjem [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje plačanih škod in upravičenj [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zavez [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zavez in pogojnih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje pogojnih obveznosti [text block]

text block

MRS 37, 86. člen

Razkritje stroškov prodaje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje kreditnega tveganja [text block]

text block

MSRP 7 Kreditno tveganje,
začetek veljavnosti
1.1.2018; MRS 1,
10.(e) člen

Razkritje dolžniških instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odloženih stroškov pridobivanja, ki izhajajo iz zavarovalnih text block
pogodb [text block]

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odloženih prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odloženih davkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje depozitov bank [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje depozitov strank [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje stroškov amortizacije [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje izpeljanih finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje ustavljenega poslovanja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje dividend [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen
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Sklici na MSRP

Razkritje čistega dobička na delnico [text block]

text block

MRS 33, Razkritje

Razkritje vplivov sprememb deviznih tečajev [text block]

text block

MRS 21, Razkritje

Razkritje zaslužkov zaposlencev [text block]

text block

MRS 19, Področje uporabe

Razkritje poslovnih odsekov podjetja [text block]

text block

MSRP 8, Razkritje

Razkritje dogodkov po poročevalskem obdobju [text block]

text block

MRS 10, Razkritje

Razkritje odhodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odhodkov po naravi [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje sredstev za raziskovanje in vrednotenje [text block]

text block

MSRP 6, Razkritje

Razkritje o merjenju poštene vrednosti [text block]

text block

MSRP 13, Razkritje

Razkritje poštene vrednosti finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov (odhodkov) iz naslova provizij [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje stroškov financiranja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih prihodkov (stroškov financiranja) [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih sredstev v posesti za trgovanje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih instrumentov [text block]

text block

MSRP 7, Področje uporabe

Razkritje finančnih instrumentov po pošteni vrednosti prek poslovnega text block
izida [text block]

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih instrumentov, določenih kot merjenih po pošteni vred text block
nosti prek poslovnega izida [text block]

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih instrumentov v posesti za trgovanje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih obveznosti v posesti za trgovanje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje obvladovanja finančnih tveganj [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prve uporabe [text block]

text block

MSRP 1, Predstavljanje in
razkrivanje

Razkritje stroškov splošnih dejavnosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen
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Vrsta

Sklici na MSRP

Razkritje splošnih informacij o računovodskih izkazih [text block]

text block

MRS 1, 51. člen

Razkritje predpostavke o delujočem podjetju [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje dobrega imena [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje državnih podpor [text block]

text block

MRS 20, Razkritje

Razkritje oslabitve sredstev [text block]

text block

MRS 36, Razkritje

Razkritje davka iz dobička [text block]

text block

MRS 12, Razkritje

Razkritje informacij o zaposlencih [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje informacij o ključnem poslovodnem osebju [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zavarovalnih pogodb [text block]

text block

MSRP 4, Razkritje

Razkritje prihodkov iz zavarovalnih premij [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje neopredmetenih sredstev [text block]

text block

MRS 38, Razkritje

Razkritje neopredmetenih sredstev in dobrega imena [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odhodkov za obresti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov od obresti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov od (odhodkov za) obresti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zalog [text block]

text block

MRS 2, Razkritje

Razkritje obveznosti iz pogodb o finančnih naložbah [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje naložbenih nepremičnin [text block]

text block

MRS 40, Razkritje

Razkritje naložb, obračunanih po kapitalski metodi [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje naložb, ki niso obračunane po kapitalski metodi [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje izdanega kapitala [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje skupnih podvigov [text block]

text block

MRS 27, 17.(b) člen;
MSRP 12, B4.(b) člen; MRS
27, 16.(b) člen

L 143/12

SL

Uradni list Evropske unije

Označba

29.5.2019

Vrsta

Sklici na MSRP

Razkritje predplačil najemnin [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje najemov [text block]

text block

MSRP 16 Predstavljanje,
začetek veljavnosti
1.1.2019; MRS 17 Najemi
v računovodskih izkazih
najemodajalcev, datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2019; MRS 17 Najemi
v računovodskih izkazih
najemnikov, datum prene
hanja veljavnosti 1.1.2019;
MSRP 16 Razkrivanje,
začetek veljavnosti
1.1.2019

Razkritje likvidnostnega tveganja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje posojil in predujmov bankam [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje posojil in predujmov strankam [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje tržnega tveganja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje čiste vrednosti sredstev, ki jo je mogoče pripisati imetnikom enot text block
premoženja [text block]

MRS 1, 10.(e) člen

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje neobvladujočih deležev [text block]

Razkritje nekratkoročnih sredstev za prodajo in ustavljenega poslovanja text block
[text block]

MSRP 5, Predstavljanje in
razkrivanje

Razkritje nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev, razvrščenih kot v text block
posesti za prodajo [text block]

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje ciljev, usmeritev in procesov pri upravljanju kapitala [text block] text block

MRS 1, 134. člen

Razkritje drugih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih kratkoročnih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih kratkoročnih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih nekratkoročnih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih nekratkoročnih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih poslovnih odhodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen
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Vrsta

Sklici na MSRP

Razkritje drugih poslovnih prihodkov (odhodkov) [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih poslovnih prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje predplačil in drugih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje poslovnega izida iz poslovnih aktivnosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje opredmetenih osnovnih sredstev [text block]

text block

MRS 16, Razkritje

Razkritje rezervacij [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prerazvrstitve finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje pripoznanih prihodkov iz pogodb o gradbenih delih [text block] text block

MRS 11 Razkritje, datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Razkritje pozavarovanja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje povezanih strank [text block]

text block

MRS 24, Razkritja

Razkritje pogodb o začasni prodaji/začasnem odkupu [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odhodkov za raziskave in razvoj [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje rezerv v okviru lastniškega kapitala [text block]

text block

MRS 1, 79.(b) člen

Razkritje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov z omejitvami [text text block
block]

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen;
MRS 18 Razkritje, datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Razkritje dogovorov o koncesiji storitev [text block]

text block

SOP 29, Splošno mnenje

Razkritje delniškega kapitala, rezerv in drugih deležev v lastniškem kapitalu text block
[text block]

MRS 1, 79. člen

Razkritje dogovorov za plačilo na podlagi delnic [text block]

text block

MSRP 2, 44. člen

Razkritje podrejenih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odvisnih podjetij [text block]

text block

MRS 27, 17.(b) člen;
MSRP 12, B4.(a) člen; MRS
27, 16.(b) člen
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Sklici na MSRP

Razkritje pomembnih računovodskih usmeritev [text block]

text block

MRS 1, 117. člen

Razkritje terjatev in obveznosti za davek [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih obveznosti [text text block
block]

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje terjatev do kupcev in drugih terjatev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov (odhodkov) iz trgovanja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje trezorskih delnic [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Opis računovodske usmeritve za finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo text block
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za biološka sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške izposojanja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za najeta posojila [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za poslovne združitve [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za poslovne združitve in dobro ime [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za denarne tokove [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za zavarovanje s premoženjem [text block] text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nedokončana gradbena dela [text block] text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pogojne obveznosti in pogojna sredstva text block
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške pridobivanja strank [text block] text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za programe zvestobe kupcev [text block] text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za rezervacije za razgradnjo, obnovo in text block
ponovno oživljanje okolja [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odložene stroške pridobivanja, ki izhajajo text block
iz zavarovalnih pogodb [text block]

MRS 1, 117.(b) člen
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Opis računovodske usmeritve za odloženi davek iz dobička [text block] text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške amortizacije (opr.) [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odpravo pripoznanja finančnih instru text block
mentov [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izpeljane finančne instrumente [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izpeljane finančne instrumente in varo text block
vanje pred tveganjem [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za določanje sestavnih delov denarnih sred text block
stev in njihovih ustreznikov [text block]

MRS 7, 46. člen

Opis računovodske usmeritve za ustavljeno poslovanje [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za popuste [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za dividende [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za čisti dobiček na delnico [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pravice do emisij [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za zaslužke zaposlencev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odhodke, povezane z okoljem [text block] text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izredne postavke [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odhodke [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške raziskovanja in vrednotenja [text text block
block]

MSRP 6, 24.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za merjenje poštene vrednosti [text block] text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prihodke in odhodke iz naslova provizij text block
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške financiranja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne prihodke in stroške financiranja text block
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen
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Vrsta

Sklici na MSRP

Opis računovodske usmeritve za finančna sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančna jamstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne instrumente [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne instrumente po pošteni vrednosti text block
prek poslovnega izida [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prevedbo tuje valute [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za provizije za uporabo franšizne pravice text block
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za funkcijsko valuto [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za dobro ime [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za državne podpore [text block]

text block

MRS 20, 39.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za varovanje pred tveganjem [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v posesti do zapadlosti text block
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za oslabitev sredstev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za oslabitev finančnih sredstev [text block] text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za oslabitev nefinančnih sredstev [text block] text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za davek iz dobička [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za zavarovalne pogodbe in povezana sred text block
stva, obveznosti, prihodke in odhodke [text block]

MSRP 4, 37.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za neopredmetena sredstva in dobro ime text block
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za neopredmetena sredstva razen dobrega text block
imena [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prihodke od obresti in odhodke za obresti text block
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen
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Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v pridružena podjetja text block
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v pridružena podjetja in text block
skupne podvige [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v skupne podvige [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za naložbene nepremičnine [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za naložbe, ki niso obračunane po kapitalski text block
metodi [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izdani kapital [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za najeme [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za posojila in terjatve [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za vrednotenje zalog [text block]

text block

MRS 2, 36.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za rudarska sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za rudarske pravice [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nekratkoročna sredstva ali skupine za text block
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nekratkoročna sredstva ali skupine za text block
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pobotanje finančnih instrumentov [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za sredstva, povezana z nafto in plinom [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za sredstva iz naslova programskih vsebin text block
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za opredmetena osnovna sredstva [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za rezervacije [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prerazvrstitev finančnih instrumentov text block
[text block]

MRS 1, 117.(b) člen

L 143/18

SL

Uradni list Evropske unije

Označba

29.5.2019

Vrsta

Sklici na MSRP

Opis računovodske usmeritve za pripoznanje razlike med pošteno vred text block
nostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno v poslovnem izidu
[text block]

MSRP 7, 28.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za pripoznanje prihodkov [text block]

MRS 18 35.(a) člen, datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2018; MRS 1,
117.(b) člen

text block

Opis računovodske usmeritve za konte odloženih zneskov zaradi zakonske text block
regulacije [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pozavarovanje [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za popravila in vzdrževanje [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pogodbe o začasni prodaji/začasnem text block
odkupu [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odhodke za raziskave in razvoj [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za denarna sredstva in njihove ustreznike z text block
omejitvami [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za poročanje po odsekih [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za dogovore o koncesiji storitev [text block] text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za plačilne transakcije na podlagi delnic [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške odstranjevanja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odvisna podjetja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za davke, ki niso davek iz dobička [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odpravnine [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za obveznosti do dobaviteljev in druge text block
poslovne obveznosti [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za terjatve do kupcev in druge terjatve [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prihodke (odhodke) iz trgovanja [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za transakcije z neobvladujočimi deleži [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen
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Opis računovodske usmeritve za transakcije s povezanimi strankami [text text block
block]

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za trezorske delnice [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nakupne bone [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis drugih računovodskih usmeritev, ki so relevantne za razumevanje text block
računovodskih izkazov [text block]

MRS 1, 117.(b) člen

L 143/20

SL

Uradni list Evropske unije

29.5.2019

PRILOGA III

Specifikacija medvrstičnih elementov XBRL, ki se uporablja
1. Izdajatelji zagotovijo, da je primerek dokumenta v formatu Inline XBRL veljaven glede na specifikacijo medvrstičnih
elementov XBRL 1.1 in skladen z registrom enot XBLR.
2. Izdajatelji zagotovijo, da so datoteke z razširitveno taksonomijo XBRL veljavne glede na standard XBRL 2.1 in
specifikacije XBRL Dimensions 1.0.
3. Izdajatelji predložijo primerek dokumenta v formatu Inline XBRL in izdajateljeve datoteke z razširitveno taksonomijo
XBRL v enem samem poročevalskem paketu, v katerem so datoteke s taksonomijo XBRL zapakirane v skladu s
specifikacijo za pakete s taksonomijo.
4. Izdajatelji zagotovijo, da tako primerek dokumenta v formatu Inline XBRL kot izdajateljeva razširitvena taksonomija
upoštevata pravila glede označevanja in shranjevanja iz Priloge IV.
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PRILOGA IV

Pravila glede označevanja in shranjevanja
1.

Izdajatelji zagotovijo, da primerek dokumenta v formatu Inline XBRL vsebuje podatke enega samega izdajatelja, tako
da imajo vsi identifikatorji podjetja v kontekstih identično vsebino.

2.

Izdajatelji se v primerku dokumenta v formatu Inline XBRL identificirajo z uporabo identifikatorjev pravnih subjektov
po standardu ISO 17442 pri XBRL kontekstnih identifikatorjih in shemah za podjetja.

3.

Pri označevanju razkritij izdajatelji uporabijo element osnovne taksonomije z računovodskim pomenom, ki je
najbližje razkritju, ki se označuje. Kjer je videti, da bi se lahko izbiralo med več elementi osnovne taksonomije,
izdajatelji izberejo element z najožjim računovodskim pomenom in/ali področjem uporabe.

4.

Če bi najbližji element osnovne taksonomije napačno predstavljal računovodski pomen razkritja, ki se označuje, kot
se zahteva v točki 3, izdajatelji ustvarijo element razširitvene taksonomije in z njim označijo zadevno razkritje. Za vse
ustvarjene elemente razširitvene taksonomije velja naslednje:
(a) ne smejo podvojiti pomena ali področja uporabe nobenega elementa osnovne taksonomije;
(b) identificirati morajo osebo, ki je ustvarila element;
(c) pripisan jim mora biti ustrezen atribut stanja;
(d) imeti morajo standardne označbe v jeziku, ki ustreza jeziku letnega računovodskega poročila. Priporočljivo je, da
se dodajo označbe v dodatnih jezikih. Vse označbe ustrezajo računovodskemu pomenu in področju uporabe
opisanih poslovnih pojmov, na katerih temeljijo.

5.

Izdajatelji zagotovijo, da je vsak element razširitvene taksonomije, ki se uporablja za označevanje razkritja v letnem
računovodskem poročilu, vključen vsaj v eno hierarhijo baze povezav za predstavljanje in baze povezav za oprede
litve v razširitveni taksonomiji.

6.

Izdajatelji uporabijo baze povezav za izračune iz svojih razširitevenih taksonomij za dokumentiranje aritmetičnih
razmerij med numeričnimi elementi ključne in/ali razširitvene taksonomije, zlasti za aritmetična razmerja med
elementi ključne in/ali razširitvene taksonomije iz izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in drugega
vseobsegajočega donosa, izkaza sprememb lastniškega kapitala in izkaza denarnih tokov.

7.

Za določanje, na kateri del računovodskih izkazov se nanašajo oznake, izdajatelji uporabljajo namenske korenske
elemente taksonomije kot izhodiščne točke za zadevne dele računovodskih izkazov v bazah povezav za predstav
ljanje v njihovi razširitveni taksonomiji. Imena, označbe in predpone elementov za te korenske elemente taksonomije
se uporabljajo, kot je določeno v razpredelnici 1:
Razpredelnica
Imena, označbe in predpone korenskih elementov
Predpona

ifrs-full

Ime elementa

StatementOfFinancial
PositionAbstract

ifrs-full

IncomeStatement
Abstract

ifrs-full

StatementOfCompre
hensiveIncomeAbstract

Označba

Označba mesta za izkaz finančnega položaja – to postavko JE TREBA
uporabiti kot izhodiščno točko za izkaz finančnega položaja
Označba mesta za poslovni izid – to postavko JE TREBA uporabiti kot
izhodiščno točko za izkaz poslovnega izida, če se izkaz poslovnega izida
razkrije ločeno
Označba mesta za izkaz vseobsegajočega donosa – to postavko JE TREBA
uporabiti kot izhodiščno točko za izkaz vseobsegajočega donosa, če se
razkrije ločeno ali kadar sta izkaz poslovnega izida in izkaz drugega
vseobsegajočega donosa združena v enoten izkaz
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Ime elementa

StatementOfCash
FlowsAbstract

ifrs-full

StatementOfChangesIn
EquityAbstract

esef_cor

NotesAccountingPolicies
AndMandatoryTags
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Označba

Označba mesta za izkaz denarnih tokov – to postavko JE TREBA uporabiti
kot izhodiščno točko za izkaz finančnega položaja
Označba mesta za izkaz sprememb lastniškega kapitala – to postavko JE
TREBA uporabiti kot izhodiščno točko za izkaz sprememb lastniškega
kapitala
Označba mesta za pojasnila, računovodske usmeritve in obvezne elemente
osnovne taksonomije – to postavko JE TREBA uporabiti kot izhodiščno
točko za oznake razkritij v pojasnilih k računovodskim izkazom

Namenski korenski elementi taksonomije se bodo vključili tudi v datoteke s taksonomijo XBRL, ki jih bo pripravil
ESMA.
8.

Izdajatelji v svojih razširitvenih taksonomijah ne zamenjajo označb ali sklicev elementov osnovne taksonomije.
Elementom osnovne taksonomije se lahko dodajo označbe, ki so specifične za izdajatelja.

9.

Izdajatelji zagotovijo, da so elementi razširitvene taksonomije izdajatelja, ki označujejo izkaz finančnega položaja,
izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkaz sprememb lastniškega kapitala in izkaz denarnih
tokov v konsolidiranih računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z MSRP, zasidrani na enega ali več elementov
osnovne taksonomije. Zlasti:
(a) izdajatelj naveže element razširitvene taksonomije na element osnovne taksonomije s širšim računovodskim
pomenom in/ali področjem uporabe, ki je najbližje temu elementu razširitvene taksonomije izdajatelja. Izdajatelj
določi razmerje med zadevnim elementom razširitvene taksonomije in zadevnim elementom osnovne termino
logije v bazi povezav za opredelitve v izdajateljevi razširitveni taksonomiji. Element razširitvene taksonomije ima
vlogo cilja v razmerju;
(b) izdajatelj lahko element razširitvene taksonomije naveže na element ali elemente osnovne taksonomije z ožjim
računovodskim pomenom in/ali področjem uporabe, ki so najbližje temu zadevnemu elementu razširitvene
taksonomije. Izdajatelj določi razmerje med zadevnim elementom razširitvene taksonomije in zadevnim
elementom ali elementi osnovne terminologije v bazi povezav za opredelitve v izdajateljevi razširitveni taksono
miji. Element razširitvene taksonomije ima vlogo vira v razmerju ali razmerjih. Če element razširitvene takso
nomije združuje več elementov osnovne taksonomije, izdajatelj naveže ta element razširitvene taksonomije na
vsakega od teh elementov osnovne taksonomije, razen na tisti element ali elemente osnovne taksonomije, za
katere se lahko razumno šteje, da so nepomembni.

10. Ne glede na točko 9 izdajateljem na drug element osnovne taksonomije ni treba navezati element razširitvene
taksonomije, ki se uporablja za označevanje razkritja v izkazu finančnega položaja, izkazu poslovnega izida in
drugega vseobsegajočega donosa, izkazu sprememb lastniškega kapitala ali izkazu denarnih tokov, ki je vmesni
seštevek drugih razkritij v istem izkazu.
11. Izdajatelji zagotovijo, da vrsta podatkov in vrsta obdobja elementa taksonomije, ki se uporablja za označevanje
razkritja, odražata računovodski pomen označenega razkritja. Izdajatelji ne določijo in uporabljajo po meri prilago
jene vrste elementa taksonomije, če je primerna vrsta že določena v specifikacijah XBRL ali v registru vrst podatkov
XBRL.
12. Pri označevanju razkritij izdajatelji ne uporabijo numeričnih elementov taksonomije za označevanje različnih vred
nosti za dani kontekst (razčlenitev po podjetjih, obdobjih in dimenzijah), razen če je razlika rezultat zaokroževanja,
povezanega s predstavljanjem istih informacij z različnimi merili na več kot enem mestu v istem računovodskem
poročilu.
13. Pri označevanju razkritij izdajatelji uporabljajo nenumerične elemente taksonomije na način, ki označi vsa razkritja, ki
ustrezajo opredelitvi zadevnega elementa. Izdajatelji oznak ne uporabljajo samo deloma ali selektivno.
14. Izdajatelji zagotovijo, da primerek dokumenta v formatu Inline XBRL ne vsebuje izvršljive kode.
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PRILOGA V

Datoteke s taksonomijo XBRL
Datoteke s taksonomijo XBRL, ki jih objavi ESMA:
(a) navajajo vse elemente osnovne taksonomije kot elemente XBRL;
(b) določajo atribute elementov osnovne taksonomije, pri čemer upoštevajo njihovo vrsto, kot je predpisano v Prilogi I;
(c) vsebujejo človeku berljive označbe, kot so določene v razpredelnici Priloge VI, ki navajajo pomen elementov osnovne
taksonomije in ustrezne sklice;
(d) določajo strukture, ki lajšajo brskanje po vsebini taksonomije in razumevanje opredelitve elementa osnovne takso
nomije v kontekstu drugih elementov osnovne taksonomije;
(e) določajo razmerja, ki omogočajo izdajateljem, da navežejo elemente razširitvene taksonomije na elemente osnovne
taksonomije;
(f) so veljavne v skladu s specifikacijami XBRL 2.1, specifikacijami XBRL Dimensions 1.0 in zapakirane v skladu s
specifikacijo za pakete s taksonomijo, kot je določeno v Prilogi III;
(g) vsebujejo tehnične informacije, potrebne za razvoj IT rešitev za podporo pripravi harmoniziranih letnih računovod
skih poročil;
(h) navajajo, na katero obdobje se nanašajo.

axis

AccountingEstimatesAxis

AccountingEstimatesMem
ber

AccountingProfit

Accruals

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

X duration credit

Pojasnilo oznake

Sklic

Vnaprej vračunani stroški

Znesek obveznosti za plačilo blaga ali storitev, prejetih splošna praksa: MRS 1, 78. člen
oziroma priskrbljenih, a še ne plačanih, zaračunanih ali
formalno dogovorjenih z dobaviteljem, tudi zneski, ki
pripadajo zaposlencem.

Poslovni izid v posameznem obdobju pred odštetjem razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen,
razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
odhodka za davek. [glej: Poslovni izid]

ocene Ta pripadnik pomeni sredstvo, obveznost ali redno razkritje: MRS 8, 39. člen
porabo sredstva, ob upoštevanju prilagoditev, ki so
posledica ocene trenutnega stanja sredstev in obveznosti
do virov sredstev ter predvidenih bodočih koristi in
obveznosti, ki so z njimi povezani. Predstavlja tudi stan
dardno vrednost za os „Računovodske ocene“, če se ne
uporablja noben drug pripadnik.

Računovodski dobiček

Računovodske
[member]

Računovodske ocene [axis] Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 8, 39. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Nenavadno velike spre Ta pripadnik pomeni nenavadno velike spremembe cen primer: MRS 10, 22.(g) člen
membe cen sredstev ali sredstev ali deviznih tečajev.
deviznih tečajev [member]

Označba

SL

member

member

Element type and
attributes

AbnormallyLargeChangesI
nAssetPricesOrForeignExc
hangeRatesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Shema osnovne taksonomije za označevanje konsolidiranih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z MSRP

Razpredelnica

Shema osnovne taksonomije

PRILOGA VI
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Pojasnilo oznake

Sklic

Vnaprej vračunani stroški
in
odloženi
prihodki,
razvrščeni kot kratkoročni
[abstract]

Vnaprej vračunani stroški Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih splošna praksa: MRS 1, 78. člen
in
odloženi
prihodki, prihodkov, razvrščenih kot nekratkoročnih. [glej:
razvrščeni kot nekratkoro Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki]
čni

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsCurrentAb
stract

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsNoncurrent

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsNoncurren
tAbstract

AccrualsClassifiedAsCur
rent

AccrualsClassifiedAsNon
current

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Vnaprej vračunani stroški, Znesek vnaprej vračunanih stroškov, razvrščenih kot splošna praksa: MRS 1, 78. člen
razvrščeni kot kratkoročni kratkoročnih. [glej: Vnaprej vračunani stroški]

Vnaprej vračunani stroški, Znesek vnaprej vračunanih stroškov, razvrščenih kot splošna praksa: MRS 1, 78. člen
razvrščeni kot nekratkoro nekratkoročnih. [glej: Vnaprej vračunani stroški]
čni

X instant credit

X instant credit

Vnaprej vračunani stroški
in
odloženi
prihodki,
razvrščeni kot nekratko
ročni [abstract]

Vnaprej vračunani stroški Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih splošna praksa: MRS 1, 78. člen
in
odloženi
prihodki, prihodkov, razvrščenih kot kratkoročnih. [glej: Vnaprej
razvrščeni kot kratkoročni vračunani stroški in odloženi prihodki]

SL

X instant credit

X instant credit

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsCurrent

ifrs-full

Vnaprej vračunani stroški
in
odloženi
prihodki
[abstract]

AccrualsAndDeferredInco
meAbstract

Vnaprej vračunani stroški Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih splošna praksa: MRS 1, 78. člen
prihodkov. [glej: Vnaprej vračunani stroški, odloženi
in odloženi prihodki
prihodki]

Označba

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

AccrualsAndDeferredIn
come

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

AccumulatedAllowanceFo
rUncollectibleMinimum
LeasePaymentsReceivable

AccumulatedChangesIn
FairValueOfFinancialAsset
sAttributableToChangesIn
CreditRiskOfFinancialAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

Akumulirano
povečanje
(zmanjšanje) poštene vred
nosti finančnih sredstev,
določenih za merjenje po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki ga je
mogoče pripisati spre
membam
kreditnega
tveganja finančnih sredstev

Akumuliran
popravek
vrednosti
neizterljivih
terjatev
za
najmanjša
plačila najemnin

Nezaračunani prihodki

Označba

Sklic

MRS

1,

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen –
finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni začetek veljavnosti 1.1.2018
vrednosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripi
sati spremembam kreditnega tveganja sredstev, dolo
čeno: (a) kot znesek spremembe njihove poštene vred
nosti, ki ga ni mogoče pripisati spremembam tržnih
razmer, ki povzročajo tržno tveganje; ali (b) z uporabo
druge metode, ki po mnenju podjetja natančneje odraža
znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki se ga
lahko pripiše spremembam kreditnega tveganja sredstev.
[glej: Kreditno tveganje [member]; Tržno tveganje [mem
ber]; Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih
sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati spre
membam kreditnega tveganja finančnih sredstev]

Znesek akumuliranega popravka vrednosti neizterljivih razkritje: MRS 17, 47.(d) člen –
terjatev za najmanjša plačila najemnin. Najmanjša plačila datum prenehanja veljavnosti
najemnin so znesek, ki ga najemnik mora ali ga bo 1.1.2019
najverjetneje moral plačati med trajanjem najema –
razen pogojne najemnine, stroškov storitev in davkov,
ki jih mora plačati najemodajalec in jih dobi povrnjene –
skupaj z: (a) pri najemniku – vsemi zneski, za katere
jamči najemnik ali z njim povezana stranka, ali (b) pri
najemodajalcu – vso preostalo vrednostjo, za katero
najemodajalcu jamči: (i) najemnik, (ii) z najemnikom
povezana oseba ali (iii) tretja oseba, ki ni povezana z
najemodajalcem in ki je finančno sposobna poravnati
obveznosti iz jamstva.

Znesek sredstva, ki predstavlja prihodek, ki je bil zaslu splošna
praksa:
žen, vendar še ni prejet.
112.(c) člen

Pojasnilo oznake

SL

X instant debit

X instant debit

Element type and
attributes

AccruedIncome

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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AccumulatedChangesIn
FairValueOfLoansOrRecei
vablesRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments

X instant

AccumulatedChangesIn
X instant debit
FairValueOfLoanOrReceiva
bleAttributableToChange
sInCreditRiskOfFinancia
lAssets

ifrs-full

Akumulirano
povečanje
(zmanjšanje) poštene vred
nosti kreditnih izpeljanih
finančnih instrumentov ali
podobnih
instrumentov,
povezanih s posojili ali
terjatvami

Akumulirano
povečanje
(zmanjšanje) poštene vred
nosti posojila ali terjatve,
ki ga je mogoče pripisati
spremembam kreditnega
tveganja finančnih sredstev

Akumulirano
povečanje
(zmanjšanje) poštene vred
nosti finančne obveznosti,
ki ga je mogoče pripisati
spremembam kreditnega
tveganja obveznosti

Akumulirano
povečanje
(zmanjšanje) poštene vred
nosti kreditnih izpeljanih
finančnih instrumentov ali
podobnih
instrumentov,
povezanih s finančnimi
sredstvi, določenimi za
merjenje po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida

Označba

Sklic

Skupno povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kredi razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen –
tnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih datum prenehanja veljavnosti
instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami. [glej: 1.1.2018
Izpeljani finančni instrumenti [member]; Povečanje
(zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih
finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov,
povezanih s posojili ali terjatvami]

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen –
posojil ali terjatev, ki ga je mogoče pripisati spre datum prenehanja veljavnosti
membam kreditnega tveganja sredstev, določeno: (a) 1.1.2018
kot znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki
ga ni mogoče pripisati spremembam tržnih razmer, ki
povzročajo tržno tveganje; ali (b) z uporabo druge
metode, ki po mnenju podjetja natančneje odraža znesek
spremembe njihove poštene vrednosti, ki se ga lahko
pripiše spremembam kreditnega tveganja sredstev. [glej:
Tržno tveganje [member]]

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti razkritje: MSRP 7, 10.(a) člen,
finančnih obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spre razkritje: MSRP 7, 10.A(a) člen
membam kreditnega tveganja obveznosti. [glej: Kreditno – začetek veljavnosti 1.1.2018
tveganje [member]; Tržno tveganje [member]; Povečanje
(zmanjšanje) poštene vrednosti finančne obveznosti, ki
ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja
obveznosti]

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen –
kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih začetek veljavnosti 1.1.2018
instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določe
nimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member];
Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpe
ljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumen
tov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi za
merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;
finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

SL

ifrs-full

AccumulatedChangesIn
X instant credit
FairValueOfFinancialLiabili
tyAttributableToChange
sInCreditRiskOfLiability

ifrs-full

X instant

Element type and
attributes

AccumulatedChangesIn
FairValueOfFinancialAsset
sRelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstruments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentOnHedgedI
temIncludedInCarryingA
mountLiabilities

ifrs-full

Akumulirana prilagoditev
za varovanje poštene vred
nosti pred tveganjem za
varovano postavko, vklju
čena v knjigovodsko vred
nost, obveznosti

Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje poštene razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(ii) člen
vrednosti pred tveganjem za varovano postavko, – začetek veljavnosti 1.1.2018
vključen v knjigovodsko vrednost pred tveganjem varo
vane postavke, ki je pripoznan v izkazu finančnega
položaja kot obveznost. [glej: Pred tveganjem varovane
postavke [member]]

Akumulirani znesek prilagoditev za varovanje poštene razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(ii) člen
vrednosti pred tveganjem za varovano postavko, – začetek veljavnosti 1.1.2018
vključen v knjigovodsko vrednost pred tveganjem varo
vane postavke, ki je pripoznan v izkazu finančnega
položaja kot sredstvo. [glej: Pred tveganjem varovane
postavke [member]]

SL

Akumulirana prilagoditev
za varovanje poštene vred
nosti pred tveganjem za
varovano postavko, vklju
čena v knjigovodsko vred
nost, sredstva

X instant debit

ifrs-full

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentOnHedgedI
temIncludedInCarryingA
mountAssets

AccumulatedDepreciatio
nAmortisationAndImpair
mentMember

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Akumulirana amortizacija Ta pripadnik pomeni akumulirano amortizacijo. [glej: splošna praksa: MRS 16, 73.(d)
Stroški amortizacije]
člen, razkritje: MRS 16, 75.(b)
[member]
člen, splošna praksa: MRS 17,
32. člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2019, splošna
praksa: MRS 38, 118.(c) člen,
splošna praksa: MRS 40, 79.(c)
člen, splošna praksa: MRS 41,
54.(f) člen

Pojasnilo oznake

member

Označba

AccumulatedDepreciatio
nAndAmortisationMember

Element type and
attributes

Akumulirana amortizacija Ta pripadnik pomeni akumulirano amortizacijo in osla razkritje: MRS 16, 73.(d) člen,
in oslabitev [member]
bitev. [glej: Izguba zaradi oslabitve; Stroški amortizacije] razkritje: MRS 16, 75.(b) člen,
razkritje: MRS 17, 32. člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 38,
118.(c) člen, razkritje: MRS 40,
79.(c) člen, razkritje: MRS 41,
54.(f) člen

Element name/role URI

member

Prefix
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X instant debit

X instant credit

member

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentRemainingIn
StatementOfFinancialPosi
tionForHedgedItemThat
CeasedToBeAdjustedFor
HedgingGainsAndLosse
sLiabilities

AccumulatedImpairment
Member

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentRemainingIn
StatementOfFinancialPosi
tionForHedgedItemThat
CeasedToBeAdjustedFor
HedgingGainsAndLosse
sAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
Sklic

oslabitev Ta pripadnik pomeni akumulirano oslabitev. [glej: splošna praksa: MRS 16, 73.(d)
Izguba zaradi oslabitve]
člen, splošna praksa: MRS 17,
32. člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2019, splošna
praksa: MRS 38, 118.(c) člen,
splošna praksa: MRS 40, 79.(c)
člen, splošna praksa: MRS 41,
54.(f) člen, razkritje: MSRP 3,
B67.(d) člen, razkritje: MSRP 7,
35.H člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
35.N člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
IG29.(b) člen – datum prene
hanja
veljavnosti
1.1.2018,
primer: MSRP 7, 37.(b) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje poštene razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(v) člen
vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega – začetek veljavnosti 1.1.2018
položaja, za pred tveganjem varovano postavko, ki je
finančna obveznost, merjena po odplačni vrednosti, ki
se ne prilagaja več za dobičke in izgube iz naslova
varovanja. [glej: Finančne obveznosti po odplačni vred
nosti; Pred tveganjem varovane postavke [member]]

Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje poštene razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(v) člen
vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega – začetek veljavnosti 1.1.2018
položaja, za pred tveganjem varovano postavko, ki je
finančno sredstvo, merjeno po odplačni vrednosti, ki
se ne prilagaja več za dobičke in izgube iz naslova
varovanja. [glej: Finančna sredstva po odplačni vrednosti;
Pred tveganjem varovane postavke [member]]

Pojasnilo oznake

SL

Akumulirana
[member]

Akumulirana prilagoditev
za varovanje poštene vred
nosti pred tveganjem, ki
ostane v izkazu finančnega
položaja, za pred tvega
njem varovano postavko,
ki se ne prilagaja več za
dobičke in izgube iz
naslova varovanja, obvez
nosti

Akumulirana prilagoditev
za varovanje poštene vred
nosti pred tveganjem, ki
ostane v izkazu finančnega
položaja, za pred tvega
njem varovano postavko,
ki se ne prilagaja več za
dobičke in izgube iz
naslova varovanja, sredstva

Označba
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Poštena vrednost deleža v
lastniškem kapitalu prevze
tega podjetja na datum
prevzema, ki ga ima prev
zemnik neposredno pred
datumom prevzema

Preneseno
nadomestilo, Poštena vrednost nadomestila, prenesenega v poslovni razkritje: MSRP 3, B64.(f) člen
poštena
vrednost
na združitvi, na datum prevzema. [glej: Poslovne združitve
datum prevzema
[member]]

AcquisitiondateFairValueO X instant credit
fEquityInterestInAcquiree
HeldByAcquirerImmediate
lyBeforeAcquisitionDate

AcquisitiondateFairVa
lueOfTotalConsideration
Transferred

ifrs-full

ifrs-full

Poštena vrednost deleža v lastniškem kapitalu prevzetega razkritje: MSRP 3, B64.(p)(i) člen
podjetja na datum prevzema, ki ga ima prevzemnik
neposredno pred datumom prevzema, v poslovni zdru
žitvi, izvedeni v več stopnjah. [glej: Poslovne združitve
[member]]

SL

X instant credit

Odhodki za pridobivanje Znesek odhodkov za pridobivanje in upravljanje v zvezi splošna praksa: MRS 1, 85. člen
in upravljanje v zvezi z z zavarovalnimi pogodbami. [glej: Vrste zavarovalnih
zavarovalnimi pogodbami pogodb [member]]

AcquisitionAndAdministra X duration debit
tionExpenseRelatedToInsu
ranceContracts

drugi Ta pripadnik pomeni akumulirani drugi vseobsegajoči splošna praksa: MRS 1, 108. člen
donos donos. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

Akumulirani
vseobsegajoči
[member]

member

AccumulatedOtherCom
prehensiveIncomeMember

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Akumulirani
drugi Znesek akumuliranih postavk prihodkov in odhodkov splošna praksa: MRS 1, 55. člen
vseobsegajoči donos
(vključno s prilagoditvami zaradi prerazvrstitev), ki niso
pripoznane v poslovnem izidu, kakor zahtevajo ali
dovoljujejo drugi MSRP. [glej: MSRP [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

AccumulatedOtherCom
prehensiveIncome

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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AcquisitionrelatedCostsFor X duration debit
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOf
LiabilitiesInBusinessCombi
nation

X duration debit

X duration debit

X duration debit

X duration debit

AcquisitionrelatedCostsRe
cognisedAsExpenseFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOf
LiabilitiesInBusinessCombi
nation

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsBiologi
calAssets

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsIntangi
bleAssetsAndGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

AcquisitiondateFairVa
lueOfTotalConsideration
TransferredAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
Sklic

Pridobitve s poslovnimi
združitvami,
neopred
metena sredstva in dobro
ime

Pridobitve s poslovnimi
združitvami,
odloženi
stroški pridobivanja iz
naslova
zavarovalnih
pogodb

Povečanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena, ki splošna
praksa:
izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: 118.(e)(i) člen
Poslovne združitve [member]; Neopredmetena sredstva
in dobro ime]

MRS

38,

Povečanje odloženih stroškov pridobivanja iz naslova splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
zavarovalnih pogodb, ki izhaja iz pridobitev s poslov člen
nimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [member];
Odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih
pogodb]

Pridobitve s poslovnimi Povečanje bioloških sredstev, ki izhaja iz pridobitev s razkritje: MRS 41, 50.(e) člen
združitvami, biološka sred poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [mem
stva
ber]; Biološka sredstva]

Znesek stroškov v zvezi s prevzemom, pripoznanih kot razkritje: MSRP 3, B64.(m) člen
odhodek, za transakcije, ki so pripoznane ločeno od
pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovnih
združitvah. [glej: Poslovne združitve [member]]

Znesek stroškov v zvezi s prevzemom za transakcije, ki razkritje: MSRP 3, B64.(m) člen
so bile pripoznane ločeno od pridobitve sredstev in
prevzema obveznosti v poslovnih združitvah. [glej:
Poslovne združitve [member]]

Pojasnilo oznake

SL

Stroški v zvezi s prevze
mom, pripoznani kot
odhodek, za transakcijo,
ki je bila pripoznana
ločeno od pridobitve sred
stev in prevzema obvez
nosti v poslovni združitvi

Stroški v zvezi s prev
zemom za transakcijo, ki
je bila pripoznana ločeno
od pridobitve sredstev in
prevzema obveznosti v
poslovni združitvi

Poštena vrednost celotnega
prenesenega nadomestila
na
datum
prevzema
[abstract]

Označba
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X duration debit

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsInvest
mentProperty

X duration credit
AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsLiabilitie
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
sIssued

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsOther
Provisions

AcquisitionsThroughBusi
X duration debit
nessCombinationsProperty
PlantAndEquipment

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsReinsu
ranceAssets

ActuarialAssumptionOf
DiscountRates

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Povečanje neopredmetenih sredstev, ki niso dobro ime, razkritje: MRS 38, 118.(e)(i) člen
ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej:
Poslovne združitve [member]; Neopredmetena sredstva
razen dobrega imena]

Pojasnilo oznake

19,

praksa:
Aktuarska predpostavka o Diskontna stopnja, ki se uporablja kot pomembna splošna
diskontnih stopnjah
aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti 144. člen
obveze za določene zaslužke. [glej: Sedanja vrednost
obveze za določene zaslužke; Aktuarske predpostavke
[member]]

X.XX instant

MRS

Pridobitve s poslovnimi Povečanje pozavarovalnih sredstev, ki izhaja iz prido splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
združitvami,
pozavaro bitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve člen
valna sredstva
[member]; Pozavarovalna sredstva]

X duration debit

Pridobitve s poslovnimi Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, ki izhaja iz razkritje: MRS 16, 73.(e)(iii) člen
združitvami, opredmetena pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne
osnovna sredstva
združitve [member]; Opredmetena osnovna sredstva]

Pridobitve s poslovnimi Povečanje drugih rezervacij, ki izhaja iz pridobitev s splošna praksa: MRS 37, 84. člen
združitvami, druge rezer poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [mem
vacije
ber]; Druge rezervacije]

Povečanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz pridobitev s poslov člen
nimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [member];
Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozava
rovalnih pogodb]

poslovnimi Povečanje naložbenih nepremičnin, ki izhaja iz prido razkritje: MRS 40, 76.(b) člen,
naložbene bitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve razkritje: MRS 40, 79.(d)(ii) člen
[member]; Naložbene nepremičnine]

Pridobitve s poslovnimi
združitvami, obveznosti iz
naslova izdanih zavaro
valnih in pozavarovalnih
pogodb

Pridobitve s
združitvami,
nepremičnine

Pridobitve s poslovnimi
združitvami,
neopred
metena sredstva razen
dobrega imena

Označba

SL

X duration credit

X duration debit

Element type and
attributes

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Aktuarske predpostavke o Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje povečanja splošna
praksa:
pričakovanih
stopnjah pokojnin, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. 145. člen
povečanja pokojnin [mem [glej: Aktuarske predpostavke [member]]
ber]

praksa:
Aktuarske predpostavke o Pričakovana stopnja povečanja plač, ki se uporablja kot splošna
pričakovanih
stopnjah pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje 144. člen
povečanja plač
sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]; Sedanja vred
nost obveze za določene zaslužke; Aktuarske pred
postavke [member]]

X.XX instant

member

X.XX instant

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfInflation
Member

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfPensionIn
creases

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfPensionIn
creasesMember

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfSalaryIncrea
ses

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Aktuarske predpostavke o Pričakovana stopnja povečanja pokojnin, ki se uporablja splošna
praksa:
pričakovanih
stopnjah kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje 144. člen
povečanja pokojnin
sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]; Sedanja vred
nost obveze za določene zaslužke; Aktuarske pred
postavke [member]]

MRS

MRS

MRS

MRS

MRS

MRS

19,

19,

19,

19,

19,

19,

SL

Aktuarske predpostavke o Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje inflacije, ki se splošna
praksa:
pričakovanih
stopnjah uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske 145. člen
inflacije [member]
predpostavke [member]]

member

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfInflation

ifrs-full

praksa:
Aktuarske predpostavke o Pričakovana stopnja inflacije, ki se uporablja kot splošna
pričakovanih
stopnjah pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje 144. člen
inflacije
sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]; Sedanja vred
nost obveze za določene zaslužke; Aktuarske pred
postavke [member]]

Sklic

X.XX instant

Pojasnilo oznake

Aktuarska predpostavka o Ta pripadnik pomeni diskontne stopnje, ki se uporab splošna
praksa:
diskontnih stopnjah [mem ljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske pred 145. člen
ber]
postavke [member]]

Označba

member

Element type and
attributes

ActuarialAssumptionOf
DiscountRatesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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MRS

MRS

Aktuarske predpostavke o Ta pripadnik pomeni pričakovano življenjsko dobo po splošna
praksa:
pričakovani
življenjski upokojitvi, ki se uporablja kot aktuarska predpostavka. 145. člen
dobi po upokojitvi [mem [glej: Aktuarske predpostavke [member]]
ber]

Aktuarska predpostavka o Stopnja gibanja zdravstvenih stroškov, ki se uporablja splošna
praksa:
stopnjah gibanja zdrav kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje 144. člen
stvenih stroškov
sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej:
Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke;
Aktuarske predpostavke [member]]

Aktuarska predpostavka o Ta pripadnik pomeni stopnje gibanja zdravstvenih stroš splošna
praksa:
stopnjah gibanja zdrav kov, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: 145. člen
stvenih stroškov [member] Aktuarske predpostavke [member]]

praksa:
Aktuarska predpostavka o Stopnja umrljivosti, ki se uporablja kot pomembna splošna
stopnjah umrljivosti
aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti 144. člen
obveze za določene zaslužke. [glej: Sedanja vrednost
obveze za določene zaslužke; Aktuarske predpostavke
[member]]

ActuarialAssumptionOfMe X.XX instant
dicalCostTrendRates

ActuarialAssumptionOfMe member
dicalCostTrendRatesMem
ber

ActuarialAssumptionOf
MortalityRates

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

ActuarialAssumptionOfLi
feExpectancyAfterRetire
mentMember

MRS

19,

19,

19,

19,

19,

19,
SL

MRS

MRS

ifrs-full

MRS

Aktuarske predpostavke o Pričakovana življenjska doba po upokojitvi, ki se upora splošna
praksa:
pričakovani
življenjski blja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotav 144. člen
dobi po upokojitvi
ljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke.
[glej: Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke;
Aktuarske predpostavke [member]]

Sklic

ActuarialAssumptionOfLi
feExpectancyAfterRetire
ment

Pojasnilo oznake

Aktuarske predpostavke o Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje povečanja splošna
praksa:
pričakovanih
stopnjah plač, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: 145. člen
povečanja plač [member]
Aktuarske predpostavke [member]]

Označba

ifrs-full

member

Element type and
attributes

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfSalaryIncrea
sesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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axis

ActuarialAssumptionOfRe
tirementAgeMember

ActuarialAssumptionsAxis

ActuarialAssumption
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Aktuarske
[member]

Aktuarske
[axis]

MRS

MRS

MRS

predpostavke Ta pripadnik pomeni vse aktuarske predpostavke. razkritje: MRS 19, 145. člen
Aktuarske predpostavke so nepristranske in medsebojno
primerljive najboljše ocene demografskih in finančnih
spremenljivk, ki v podjetju določajo končne stroške
zagotavljanja pozaposlitvenih zaslužkov. Predstavlja
tudi standardno vrednost za os „Aktuarske predpostav
ke“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

predpostavke Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 19, 145. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Aktuarska predpostavka o Ta pripadnik pomeni upokojitveno starost, ki se upora splošna
praksa:
upokojitveni
starosti blja kot aktuarska predpostavka. [glej: Aktuarske pred 145. člen
[member]
postavke [member]]

Aktuarska predpostavka o Upokojitvena starost, ki se uporablja kot pomembna splošna
praksa:
upokojitveni starosti
aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti 144. člen
obveze za določene zaslužke. [glej: Sedanja vrednost
obveze za določene zaslužke; Aktuarske predpostavke
[member]]

Aktuarska predpostavka o Ta pripadnik pomeni stopnje umrljivosti, ki se uporab splošna
praksa:
stopnjah umrljivosti [mem ljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske pred 145. člen
ber]
postavke [member]]

Označba

19,

19,

19,
SL

member

member

ActuarialAssumptionOfRe
tirementAge

ifrs-full

member

Element type and
attributes

ActuarialAssumptionOf
MortalityRatesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Aktuarski dobički (izgube)
iz
naslova
sprememb
finančnih
predpostavk,
čista obveznost za dolo
čene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

Sklic

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje:
MRS
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz 141.(c)(iii) člen
aktuarskih dobičkov (izgub) iz naslova sprememb
finančnih predpostavk, ki privedejo do ponovnega
merjenja čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva
določenega zaslužka). Finančne predpostavke obravna
vajo na primer: (a) diskontno stopnjo; (b) raven zasluž
kov, razen stroška zaslužkov, ki jih morajo plačati zapo
slenci, in prihodnjo raven plač; (c) v primeru zdrav
stvenih nadomestil prihodnje zdravstvene stroške, tudi
stroške obravnavanja terjatev (tj. stroške, ki nastanejo
pri obdelavi in reševanju terjatev, vključno s plačili
pravnih storitev in cenilcev); ter (d) davke, ki jih
program plača na prispevke, ki se nanašajo na službo
vanje pred datumom poročanja, ali na zaslužke, ki izha
jajo iz tega službovanja. [glej: Čista obveznost za dolo
čene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

19,

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(c)(ii) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz
aktuarskih dobičkov (izgub) iz naslova sprememb demo
grafskih predpostavk, ki privedejo do ponovnega
merjenja čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva
določenega zaslužka). Demografske predpostavke obrav
navajo na primer: (a) umrljivost; (b) stopnje fluktuacije
zaposlencev, invalidnosti in zgodnjega upokojevanja; (c)
delež članov programa z vzdrževanimi družinskimi
člani, ki bodo upravičeni do zaslužkov; (d) delež članov
programa, ki bodo izbrali vsako obliko možnosti plačila,
ki je po programu na voljo; ter (e) stopnje terjatev po
programu zdravstvene oskrbe. [glej: Čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

Pojasnilo oznake

SL

X duration debit

ActuarialGainsLossesAri
singFromChangesInFinan
cialAssumptionsNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

ifrs-full

Označba

Aktuarski dobički (izgube)
iz
naslova
sprememb
demografskih predpostavk,
čista obveznost za dolo
čene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

Element type and
attributes

X duration debit
ActuarialGainsLossesAri
singFromChangesInDemo
graphicAssumptionsNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

ActuarialPresentValueOf
PromisedRetirementBene
fits

AdditionalAllowanceReco
gnisedInProfitOrLossAllo
wanceAccountForCredi
tLossesOfFinancialAssets

AdditionalDisclosuresForA
mountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMa
jorClassOfAssetsAcquire
dAndLiabilitiesAssume
dAbstract

AdditionalDisclosuresRela
tedToRegulatoryDeferra
lAccountsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

praksa:
Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene splošna
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz 141.(c) člen
aktuarskih dobičkov (izgub) iz naslova izkustvenih prila
goditev, ki privedejo do ponovnega merjenja čiste obvez
nosti za določene zaslužke (sredstva določenega zasluž
ka). Izkustvene prilagoditve obravnavajo učinke razlik
med prejšnjimi aktuarskimi predpostavkami in dejan
skimi dogodki. [glej: Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

Pojasnilo oznake

MRS

Dodatna razkritja v zvezi s
konti odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije
[abstract]

Dodatna
razkritja
za
zneske, pripoznane na
dan prevzema, za vsak
pomemben razred pridob
ljenih sredstev in prevzetih
obveznosti [abstract]

Dodaten popravek vredno
sti,
pripoznan
v
poslovnem izidu, konto
popravkov vrednosti za
kreditne izgube finančnih
sredstev

19,

Znesek dodatnega popravka vrednosti za kreditne izgube splošna praksa: MSRP 7, 16. člen
finančnih sredstev, pripoznan v poslovnem izidu. [glej: – datum prenehanja veljavnosti
Konto popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih 1.1.2018
sredstev]

Aktuarska sedanja vrednost Sedanja vrednost pričakovanih izplačil po pokojninskem razkritje: MRS 26, 35.(d) člen
programu sedanjim in nekdanjim zaposlencem, ki se da
obljubljenih pokojnin
pripisati že opravljenemu službovanju.

Aktuarski dobički (izgube)
iz naslova izkustvenih
prilagoditev, čista obvez
nost za določene zaslužke
(sredstvo
določenega
zaslužka)

Označba

SL

X duration

X duration debit

Element type and
attributes

ActuarialGainsLossesAri
singFromExperienceAdjust
mentsNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Dodatne informacije o Dodatne informacije o dogovorih za plačilo na podlagi razkritje: MSRP 2, 52. člen
dogovorih za plačilo na delnic, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev po
podlagi delnic [text block] razkritju iz MSRP 2. [glej: Dogovori za plačilo na
podlagi delnic [member]]

Dodatne
[abstract]

Dodatne
obveznosti, Znesek dodatnih pogojnih obveznosti, pripoznanih v razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
pogojne obveznosti, pripo poslovnih združitvah. [glej: Pogojne obveznosti, pripo
znane v poslovni združitvi znane v poslovni združitvi; Poslovne združitve [mem
ber]; Pogojne obveznosti [member]]

Dodatne
obveznosti,
pogojne obveznosti, pripo
znane v poslovni združitvi
[abstract]

AdditionalInformationA
text block
boutSharebasedPaymentAr
rangements

AdditionalInformationAb
stract

AdditionalLiabilitiesContin X duration credit
gentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

AdditionalLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombinatio
nAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

SL

informacije

Dodatne informacije o Razkritje dodatnih informacij o naravi in spremembah razkritje: MSRP 12, B25. člen
naravi in spremembah tveganj, povezanih z deleži v strukturiranih podjetjih.
tveganj, povezanih z deleži
v strukturiranih podjetjih
[text block]

text block

AdditionalInformationA
boutNatureOfAndChange
sInRisksAssociatedWithIn
terestsInStructuredEntitie
sExplanatory

ifrs-full

Dodatne informacije o Dodatne informacije o naravi in finančnih učinkih razkritje: MSRP 3, 63. člen
naravi
in
finančnem poslovnih združitev, ki so potrebne za izpolnjevanje
učinku poslovne združitve ciljev MSRP 3. [glej: poslovne združitve [member]]

text

AdditionalInformationA
boutNatureAndFinancialEf
fectOfBusinessCombina
tion

Dodatne informacije o Dodatne informacije o izpostavljenosti podjetja tveganju, razkritje: MSRP 7, 35. člen
izpostavljenosti
podjetja kadar razkriti kvantitativni podatki niso reprezentativni.
tveganju

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

AdditionalInformationA
boutEntityExposureToRisk

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Dodatno
dobro ime

Povečanja, ki izhajajo iz Znesek povečanj naložbenih nepremičnin, ki izhaja iz razkritje: MRS 40, 76.(a) člen,
pridobitev,
naložbene pridobitev. [glej: Naložbene nepremičnine]
razkritje: MRS 40, 79.(d)(i) člen
nepremičnine

X duration debit

X duration debit

X duration debit

AdditionalRecognitionGo
odwill

AdditionsFromAcquisition
sInvestmentProperty

AdditionsFromPurchases
BiologicalAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Povečanja, ki izhajajo iz Znesek povečanj bioloških sredstev, ki izhaja iz naku razkritje: MRS 41, 50.(b) člen
nakupov, biološka sredstva pov. [glej: Biološka sredstva]

SL

pripoznanje, Znesek dodatnega pripoznanega dobrega imena, razen razkritje: MSRP 3, B67.(d)(ii) člen
dobrega imena, vključenega v skupino za odtujitev, ki
ob pridobitvi izpolnjuje merila za razvrstitev kot v
posesti za prodajo v skladu z MSRP 5. [glej: Dobro
ime; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za
prodajo [member]]

Dodatne rezervacije, druge
rezervacije [abstract]

AdditionalProvisionsOther
ProvisionsAbstract

ifrs-full

Dodatne rezervacije, druge Znesek dodatnih drugih oblikovanih rezervacij. [glej: razkritje: MRS 37, 84.(b) člen
rezervacije
Druge rezervacije]

X duration credit

AdditionalProvisionsOther
Provisions

ifrs-full

Dodatni vplačani kapital Ta pripadnik pomeni zneske, prejete iz naslova izdaje splošna praksa: MRS 1, 108. člen
delnic podjetja, ki presegajo nominalno vrednost, in
[member]
zneske, prejete iz naslova drugih transakcij, ki vključu
jejo delnice ali delničarje podjetja.

member

AdditionalPaidinCapital
Member

ifrs-full

Znesek, ki je bil ali bo prejet iz naslova izdaje delnic splošna praksa: MRS 1, 55. člen
podjetja, ki presega nominalno vrednost, in zneski,
prejeti iz naslova drugih transakcij, ki vključujejo delnice
ali delničarje podjetja.

Pojasnilo oznake

Dodatni vplačani kapital

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

AdditionalPaidinCapital

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Povečanja, razen s poslov
nimi združitvami, biološka
sredstva [abstract]

Povečanja, razen s poslov
nimi združitvami, neopred
metena sredstva razen
dobrega imena

AdditionsInvestmentPro
pertyAbstract

AdditionsLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIs
sued

AdditionsOtherThanT
hroughBusinessCombina
tionsBiologicalAssets

AdditionsOtherThanT
hroughBusinessCombina
tionsBiologicalAssetsAb
stract

AdditionsOtherThanT
hroughBusinessCombina
tionsIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Povečanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in primer: MSRP 4, IG37.(b) člen,
pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz povečanj, ki ne primer: MSRP 4, 37.(e) člen
izhajajo iz poslovnih združitev. [glej: Obveznosti iz
naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb;
Poslovne združitve [member]]

Znesek povečanj neopredmetenih sredstev, ki niso dobro razkritje: MRS 38, 118.(e)(i) člen
ime, ki niso bila pridobljena v poslovnih združitvah.
[glej: Poslovne združitve [member]; Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

Povečanja, razen s poslov Znesek povečanj bioloških sredstev, ki niso bila prid splošna praksa: MRS 41, 50. člen
nimi združitvami, biološka obljena v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve
sredstva
[member]; Biološka sredstva]

Povečanja, razen s poslov
nimi združitvami, obvez
nosti iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavaro
valnih pogodb

Povečanja,
naložbene
nepremičnine [abstract]

SL

X duration debit

Sklic

Povečanja, ki izhajajo iz Znesek povečanj naložbenih nepremičnin, ki izhaja iz razkritje: MRS 40, 76.(a) člen,
kasnejše porabe, ki je kasnejše porabe, ki je pripoznana kot sredstvo. [glej: razkritje: MRS 40, 79.(d)(i) člen
pripoznana kot sredstvo, Naložbene nepremičnine]
naložbene nepremičnine

X duration debit

AdditionsFromSubsequen
tExpenditureRecognisedA
sAssetInvestmentProperty

ifrs-full

X duration credit

Pojasnilo oznake

Povečanja, ki izhajajo iz Znesek povečanj bioloških sredstev, ki izhaja iz kasnejše splošna praksa: MRS 41, 50. člen
kasnejše porabe, ki je porabe, ki so pripoznana kot sredstvo. [glej: Biološka
pripoznana kot sredstvo, sredstva]
biološka sredstva

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

AdditionsFromSubsequen
tExpenditureRecognisedA
sAssetBiologicalAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/40
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AdditionsOtherThanT
hroughBusinessCombina
tionsInvestmentProperty

AdditionsOtherThanT
hroughBusinessCombina
tionsPropertyPlantAndE
quipment

AdditionsOtherThanT
hroughBusinessCombina
tionsReinsuranceAssets

AdditionsToNoncurrentAs
sets

AdditionsToRightofuseAs
sets

AddressOfRegisteredOffi
ceOfEntity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanja sredstev, ki Znesek povečanj sredstev, ki predstavljajo pravico do razkritje: MSRP 16, 53.(h) člen –
predstavljajo pravico do uporabe. [glej: Sredstva, ki predstavljajo pravico do začetek veljavnosti 1.1.2019
uporabe
uporabe]

X duration debit

Naslov
registriranega Naslov, na katerem je registriran sedež podjetja.
sedeža podjetja

razkritje: MRS 1, 138.(a) člen

Uradni list Evropske unije

text

Povečanja nekratkoročnih
sredstev, ki niso finančni
instrumenti, terjatve za
odloženi davek, čista sred
stva določenega zaslužka
ter pravice iz naslova zava
rovalnih pogodb

X duration debit

Znesek povečanj nekratkoročnih sredstev, ki niso razkritje: MSRP 8, 24.(b) člen,
finančni instrumenti, terjatve za odloženi davek, čista razkritje: MSRP 8, 28.(e) člen
sredstva določenega zaslužka ter pravice iz naslova zava
rovalnih pogodb. [glej: Terjatve za odloženi davek;
Finančni instrumenti, razred [member]; Nekratkoročna
sredstva; Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

Povečanja, razen s poslov Znesek povečanj pozavarovalnih sredstev, ki niso bila splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
nimi združitvami, pozava pridobljena v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne zdru člen
rovalna sredstva
žitve [member]; Pozavarovalna sredstva]

Povečanja, razen s poslov Znesek povečanj opredmetenih osnovnih sredstev, ki razkritje: MRS 16, 73.(e)(i) člen
nimi združitvami, opred niso bila pridobljena v poslovnih združitvah. [glej:
metena osnovna sredstva
Poslovne združitve [member]; Opredmetena osnovna
sredstva]

Povečanja, razen s poslov Znesek povečanj naložbenih nepremičnin, ki niso bile razkritje: MRS 40, 76.(a) člen,
nimi združitvami, nalož pridobljene v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne zdru razkritje: MRS 40, 79.(d)(i) člen
bene nepremičnine
žitve [member]; Naložbene nepremičnine]

Označba

SL

X duration debit

X duration debit

X duration debit

Element type and
attributes

29.5.2019
L 143/41

Prilagoditve za stroške Prilagoditve za stroške amortizacije (neopredmetenih splošna praksa: MRS 7, 20. člen
amortizacije (neopr.)
sredstev) za uskladitev poslovnega izida s čistim
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid; Stroški
amortizacije]
Zneski, odstranjeni iz
lastniškega kapitala in
vključeni v knjigovodsko
vrednost
nefinančnega
sredstva (obveznosti), kate
rega pridobitev (oziroma
nastanek) je bila pred
tveganjem
zavarovana
zelo verjetna napovedana
transakcija, čisti znesek po
odštetju davka

Prilagoditve za odmerjeni Prilagoditve za odhodek za davek (prihodek od davka), primer: MRS 12, 80.(b) člen
davek za prejšnja obdobja pripoznan v obdobju za odmerjeni davek za prejšnja
obdobja.

X duration debit

X duration debit

X duration debit

AdjustmentsForAmortisa
tionExpense

AdjustmentsForAmount
sTransferredToInitialCar
ryingAmountOfHedgedI
tems

AdjustmentsForCurrentTa
xOfPriorPeriod

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInBiologicalAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Prilagoditve za zmanjšanje Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) bioloških sredstev splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(povečanje) bioloških sred za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom
stev
iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih
aktivnostih). [glej: Biološka sredstva; Poslovni izid]

SL

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v razkritje: MSRP 7, 23.(e) člen –
začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinan datum prenehanja veljavnosti
čnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (ozi 1.1.2018
roma nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo
verjetna napovedana transakcija, čisti znesek po odštetju
davka. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

Tehtano povprečno število uveljavljajočih se navadnih razkritje: MRS 33, 70.(b) člen
delnic, ki se mu prišteje tehtano povprečno število
navadnih delnic, ki bi bile izdane ob pretvorbi vseh
popravljalnih potencialnih navadnih delnic v navadne
delnice. [glej: Navadne delnice [member]; Tehtano
povprečje [member]]

Prilagojeno
tehtano
povprečno število uvelja
vljajočih
se
navadnih
delnic

shares

AdjustedWeightedAvera
geShares

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Naslov, na katerem so na Naslov, na katerem je mogoče pridobiti konsolidirane razkritje: MRS 27, 16.(a) člen
voljo konsolidirani računo računovodske izkaze, pripravljene v skladu z MSRP,
vodski izkazi
končnega ali katerega koli vmesnega obvladujočega
podjetja poročajočega podjetja. [glej: Konsolidirani raču
novodski izkazi [member]; MSRP [member]]

Označba

text

Element type and
attributes

AddressWhereConsolida
tedFinancialStatementsA
reObtainable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/42
29.5.2019

Prilagoditve za zmanjšanje Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) zalog za uskla splošna praksa: MRS 7, 20.(a)
(povečanje) zalog
ditev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz člen
poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktiv
nostih). [glej: Zaloge; Poslovni izid]

Prilagoditve za zmanjšanje Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) posojil in splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(povečanje)
posojil
in predujmov strankam za uskladitev poslovnega izida s
predujmov strankam
čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (upora
bljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Posojila in
predujmi strankam; Poslovni izid]

Prilagoditve za zmanjšanje Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih sredstev za splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(povečanje) drugih sredstev uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz
poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktiv
nostih). [glej: Druga sredstva; Poslovni izid]

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInInventories

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInLoansAndAdvance
sToBanks

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInLoansAndAdvance
sToCustomers

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInOtherAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

SL

Prilagoditve za zmanjšanje Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) posojil in splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(povečanje)
posojil
in predujmov bankam za uskladitev poslovnega izida s
predujmov bankam
čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (upora
bljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Posojila in
predujmi bankam; Poslovni izid]

Prilagoditve za zmanjšanje Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) finančnih sredstev splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(povečanje) finančnih sred v posesti za trgovanje za uskladitev poslovnega izida s
stev v posesti za trgovanje čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (upora
bljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Finančna sred
stva; Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, razvrščena kot v posesti za trgovanje;
Poslovni izid]

Sklic

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInFinancialAssets
HeldForTrading

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Prilagoditve za zmanjšanje Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) izpeljanih splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(povečanje)
izpeljanih finančnih sredstev za uskladitev poslovnega izida s
finančnih sredstev
čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (upora
bljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Izpeljana
finančna sredstva; Poslovni izid]

Element type and
attributes

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInDerivativeFinancia
lAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Prilagoditve za zmanjšanje
(povečanje) pogodb o
začasnem odkupu in zava
rovanja z denarnimi sred
stvi za izposojene vredno
stne papirje

Prilagoditve za zmanjšanje Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) terjatev do splošna praksa: MRS 7, 20.(a)
(povečanje) terjatev do kupcev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim člen
kupcev
tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri
poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

Prilagoditve za zmanjšanje Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) terjatev do splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(povečanje) terjatev do kupcev in drugih terjatev za uskladitev poslovnega
kupcev in drugih terjatev
izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti
(uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Terjatve
do kupcev in druge terjatve; Poslovni izid]

Prilagoditve za odhodek za Prilagoditve za odhodek za odloženi davek za uskladitev splošna praksa: MRS 7, 20. člen
odloženi davek
poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih
aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Odhodek za odloženi davek (prihodek od odloženega
davka); Poslovni izid]

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInReverseRepurcha
seAgreementsAndCashCol
lateralOnSecuritiesBorro
wed

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInTradeAccountRe
ceivable

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInTradeAndOtherRe
ceivables

AdjustmentsForDeferredTa X duration debit
xExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) pogodb o splošna praksa: MRS 7, 20. člen
začasnem odkupu in zavarovanja z denarnimi sredstvi
za izposojene vrednostne papirje za uskladitev poslov
nega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktiv
nosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Pogodbe o začasnem odkupu in zavarovanje z denar
nimi sredstvi za izposojene vrednostne papirje; Poslovni
izid]

Prilagoditve za zmanjšanje Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih poslovnih splošna praksa: MRS 7, 20.(a)
(povečanje)
drugih terjatev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim člen
poslovnih terjatev
tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri
poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

ifrs-full

Sklic

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInOtherOperatingRe
ceivables

Pojasnilo oznake

Prilagoditve za zmanjšanje Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih kratkoro splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(povečanje) drugih kratko čnih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim
ročnih sredstev
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Druga kratkoročna sred
stva; Poslovni izid]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

AdjustmentsForDecreaseIn X duration debit
creaseInOtherCurrentAs
sets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/44
SL

Uradni list Evropske unije
29.5.2019

Prilagoditve za prihodke Prilagoditve za prihodke od dividend za uskladitev splošna praksa: MRS 7, 20. člen
poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih
od dividend
aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Prihodki od dividend; Poslovni izid]

Prilagoditve za izgube Prilagoditve za izgube (dobičke) iz spremembe poštene splošna praksa: MRS 7, 20.(b)
(dobičke) iz spremembe vrednosti za uskladitev poslovnega izida s čistim člen
poštene vrednosti
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

AdjustmentsForDividendIn X duration credit
come

X duration debit

ifrs-full

ifrs-full

SL

AdjustmentsForFairValue
GainsLosses

Prilagoditve za stroške Prilagoditve za stroške amortizacije za uskladitev poslov splošna praksa: MRS 7, 20. člen
amortizacije (opr.)
nega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktiv
nosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Poslovni izid]

X duration debit

AdjustmentsForDeprecia
tionExpense

Prilagoditve za stroške amortizacije in izgubo zaradi splošna praksa: MRS 7, 20. člen
oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) za uskla
ditev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz
poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktiv
nostih). [glej: Izguba zaradi oslabitve; Stroški amortiza
cije; Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi
oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu; Poslovni izid]

stroške Prilagoditve za stroške amortizacije za uskladitev poslov splošna praksa: MRS 7, 20.(b)
nega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktiv člen
nosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Stroški amortizacije; Poslovni izid]

ifrs-full

za

Prilagoditve za stroške
amortizacije in izgubo
zaradi oslabitve (razvelja
vitev izgube zaradi oslabi
tve),
pripoznano
v
poslovnem izidu

Prilagoditve
amortizacije

AdjustmentsForDeprecia
X duration debit
tionAndAmortisationEx
penseAndImpairmentLos
sReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

ifrs-full

Sklic

AdjustmentsForDeprecia
tionAndAmortisationEx
pense

Pojasnilo oznake

Prilagoditve za odloženi Prilagoditve za odhodek za davek (prihodek od davka), splošna praksa: MRS 12, 80. člen
davek za prejšnja obdobja pripoznan v obdobju za odloženi davek za prejšnja
obdobja.

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

AdjustmentsForDeferredTa X duration debit
xOfPriorPeriods

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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AdjustmentsForGainLos
sOnDisposalOfInvestment
sInSubsidiariesJointVentu
resAndAssociates

AdjustmentsForGainLos
sOnDisposalsPropertyPlan
tAndEquipment

AdjustmentsForGainsLosse X duration credit
sOnChangeInFairValueLess
CostsToSellBiologicalAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

7,

X duration credit

Prilagoditve za dobiček (izgubo) od odtujitve finančnih splošna praksa: MRS 7, 20. člen
naložb v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena
podjetja za uskladitev poslovnega izida s čistim
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Pridružena podjetja
[member]; Skupni podvigi [member]; Odvisna podjetja
[member]; Naložbe v odvisna podjetja, skupne podvige
in pridružena podjetja; Poslovni izid]

Prilagoditve za dobičke
(izgube) iz spremembe
poštene vrednosti, zmanj
šane za stroške prodaje,
biološka sredstva

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene splošna praksa: MRS 7, 20. člen
vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, bioloških sred
stev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim
tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri
poslovnih aktivnostih). [glej: Biološka sredstva; Poslovni
izid]

Prilagoditve za dobiček Prilagoditve za dobiček (izgubo) od odtujitve opred splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(izgubo)
ob
odtujitvi, metenih osnovnih sredstev za uskladitev poslovnega
opredmetena
osnovna izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti
sredstva
(uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni
izid; Opredmetena osnovna sredstva; Odtujitve, opred
metena osnovna sredstva]

Prilagoditve za dobiček
(izgubo)
od
odtujitve
finančnih naložb v odvisna
podjetja, skupne podvige
in pridružena podjetja

SL

X duration credit

Prilagoditve za finančne Prilagoditve za čiste finančne prihodke ali stroške finan splošna praksa: MRS 7, 20. člen
prihodke (stroške financi ciranja za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim
ranja)
tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri
poslovnih aktivnostih). [glej: Finančni prihodki (stroški
financiranja); Poslovni izid]

MRS

finančne Prilagoditve za finančne prihodke za uskladitev poslov splošna praksa: MRS 7, 20. člen
nega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktiv
nosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Finančni prihodki; Poslovni izid]

stroške Prilagoditve za stroške financiranja za uskladitev poslov splošna
praksa:
nega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktiv 20.(c) člen
nosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Stroški financiranja; Poslovni izid]

Sklic

X duration credit

AdjustmentsForFinanceIn
comeCost

ifrs-full

za

Pojasnilo oznake

Prilagoditve za
prihodke

Prilagoditve
financiranja

Označba

X duration credit

AdjustmentsForFinanceIn
come

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

AdjustmentsForFinanceCo
sts

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Prilagoditve za izgubo
zaradi oslabitve, pripo
znano v poslovnem izidu,
dobro ime

AdjustmentsForImpairmen X duration debit
tLossRecognisedInProfitOr
LossGoodwill

AdjustmentsForImpairmen X duration debit
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOr
Loss

AdjustmentsForImpairmen X duration debit
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOr
LossExplorationAndEvalua
tionAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prilagoditve za izgubo
zaradi oslabitve (razvelja
vitev izgube zaradi oslabi
tve),
pripoznano
v
poslovnem izidu, sredstva
za raziskovanje in vredno
tenje

Sklic

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev splošna praksa: MRS 7, 20. člen
izgube zaradi oslabitve) pri sredstvih za raziskovanje in
vrednotenje, pripoznano v poslovnem izidu, za uskla
ditev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz
poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktiv
nostih). [glej: Sredstva za raziskovanje in vrednotenje
[member]; Izguba zaradi oslabitve; Prilagoditve za
izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi osla
bitve), pripoznano v poslovnem izidu; Izguba zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripo
znana v poslovnem izidu]

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev splošna praksa: MRS 7, 20.(b)
izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, člen
za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom
iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih
aktivnostih). [glej: Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev
izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu]

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve pri dobrem splošna praksa: MRS 7, 20. člen
imenu, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev
poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih
aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Dobro ime; Izguba zaradi oslabitve; Izguba zaradi osla
bitve, pripoznana v poslovnem izidu]

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene splošna praksa: MRS 7, 20. člen
vrednosti naložbenih nepremičnin za uskladitev poslov
nega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktiv
nosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Naložbene nepremičnine; Dobički (izgube) iz prilago
ditve poštene vrednosti; Poslovni izid]

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene splošna praksa: MRS 7, 20. člen
vrednosti izpeljanih finančnih instrumentov za uskla
ditev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz
poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktiv
nostih). [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Izpeljani
finančni instrumenti [member]; Poslovni izid]

Pojasnilo oznake

SL

Prilagoditve za izgubo
zaradi oslabitve (razvelja
vitev izgube zaradi oslabi
tve),
pripoznano
v
poslovnem izidu

Prilagoditve za dobičke
(izgube) iz prilagoditve
poštene vrednosti, nalož
bene nepremičnine

AdjustmentsForGainsLosse X duration credit
sOnFairValueAdjustmen
tInvestmentProperty

Prilagoditve za dobičke
(izgube) iz spremembe
poštene vrednosti izpe
ljanih finančnih instrumen
tov

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

AdjustmentsForGainsLosse X duration credit
sOnChangeInFairValueOf
Derivatives

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Prilagoditve za izgubo
zaradi oslabitve (razvelja
vitev izgube zaradi oslabi
tve),
pripoznano
v
poslovnem izidu, posojila
in predujmi

Prilagoditve za izgubo
zaradi oslabitve (razvelja
vitev izgube zaradi oslabi
tve),
pripoznano
v
poslovnem izidu, opred
metena osnovna sredstva

Prilagoditve za izgubo
zaradi oslabitve (razvelja
vitev izgube zaradi oslabi
tve),
pripoznano
v
poslovnem izidu, terjatve
do kupcev in druge terjatve

AdjustmentsForImpairmen X duration debit
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOr
LossLoansAndAdvances

AdjustmentsForImpairmen X duration debit
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOr
LossPropertyPlantAndE
quipment

AdjustmentsForImpairmen X duration debit
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOr
LossTradeAndOtherRecei
vables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Označba

Prilagoditve za izgubo
zaradi oslabitve (razvelja
vitev izgube zaradi oslabi
tve),
pripoznano
v
poslovnem izidu, zaloge

Element type and
attributes

AdjustmentsForImpairmen X duration debit
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOr
LossInventories

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev splošna praksa: MRS 7, 20. člen
izgube zaradi oslabitve) pri terjatvah do kupcev in
drugih terjatvah, pripoznano v poslovnem izidu, za
uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom
iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih
aktivnostih). [glej: Terjatve do kupcev in druge terjatve;
Izguba zaradi oslabitve; Prilagoditve za izgubo zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripo
znano v poslovnem izidu; Izguba zaradi oslabitve (raz
veljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v
poslovnem izidu]

SL

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev splošna praksa: MRS 7, 20. člen
izgube zaradi oslabitve) pri opredmetenih osnovnih sred
stvih, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev
poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih
aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev
izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu;
Opredmetena osnovna sredstva]

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev splošna praksa: MRS 7, 20. člen
izgube zaradi oslabitve) pri posojilih in predujmih,
pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega
izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti
(uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Prilago
ditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube
zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu]

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev splošna praksa: MRS 7, 20. člen
izgube zaradi oslabitve) pri zalogah, pripoznano v
poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Zaloge; Izguba zaradi
oslabitve; Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razve
ljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v
poslovnem izidu; Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev
izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu]

Pojasnilo oznake
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Pojasnilo oznake

Sklic

Prilagoditve za povečanje Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) depozitov strank splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(zmanjšanje)
depozitov za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom
strank
iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih
aktivnostih). [glej: Depoziti strank; Poslovni izid]
Prilagoditve za povečanje Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) izpeljanih splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(zmanjšanje)
izpeljanih finančnih obveznosti za uskladitev poslovnega izida s
finančnih obveznosti
čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (upora
bljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Izpeljane
finančne obveznosti; Poslovni izid]
Prilagoditve za povečanje
(zmanjšanje) obveznosti iz
naslova zaslužkov zapo
slencev

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInDepositsFromCu
stomers

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInDerivativeFinancial
Liabilities

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInEmployeeBenefit
Liabilities

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInFinancialLiabilities
HeldForTrading

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prilagoditve za zmanjšanje
(povečanje)
finančnih
obveznosti v posesti za
trgovanje

Prilagoditve za povečanje Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) depozitov bank splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(zmanjšanje)
depozitov za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim
bank
tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri
poslovnih aktivnostih). [glej: Depoziti bank; Poslovni
izid]

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInDepositsFrom
Banks

ifrs-full

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) finančnih obvez splošna praksa: MRS 7, 20. člen
nosti v posesti za trgovanje za uskladitev poslovnega
izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti
(uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Finančne
obveznosti; Finančne obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ki ustrezajo opredelitvi „v posesti
za trgovanje“; Poslovni izid]

SL

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz splošna praksa: MRS 7, 20. člen
naslova zaslužkov zaposlencev za uskladitev poslovnega
izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti
(uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni
izid]

Prilagoditve za povečanje Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) odloženih splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(zmanjšanje)
odloženih prihodkov za uskladitev poslovnega izida s čistim
prihodkov
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Odloženi prihodki;
Poslovni izid]

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInDeferredIncome

Prilagoditve za odhodke za Prilagoditve za odhodke za davek iz dobička za uskla razkritje: MRS 7, 35. člen
ditev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz
davek od dobička
poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktiv
nostih). [glej: Poslovni izid]

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

AdjustmentsForIncomeTa
xExpense

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Prilagoditve za povečanje Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih obveznosti splošna praksa: MRS 7, 20.(a)
(zmanjšanje) drugih obvez iz poslovanja za uskladitev poslovnega izida s čistim člen
nosti iz poslovanja
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInOtherOperating
Payables

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInRepurchaseAgree
mentsAndCashCollatera
lOnSecuritiesLent

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInTradeAccountPaya
ble

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prilagoditve za povečanje Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti do splošna praksa: MRS 7, 20.(a)
(zmanjšanje)
obveznosti dobaviteljev za uskladitev poslovnega izida s čistim člen
do dobaviteljev
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) pogodb o začasni splošna praksa: MRS 7, 20. člen
prodaji in zavarovanja z denarnimi sredstvi za posojene
vrednostne papirje za uskladitev poslovnega izida s
čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (upora
bljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Pogodbe o
začasni prodaji in zavarovanje z denarnimi sredstvi za
posojene vrednostne papirje; Poslovni izid]

Prilagoditve za povečanje Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih obveznosti splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(zmanjšanje) drugih obvez za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom
nosti
iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih
aktivnostih). [glej: Druge obveznosti; Poslovni izid]

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInOtherLiabilities

ifrs-full

SL

Prilagoditve za povečanje
(zmanjšanje) pogodb o
začasni prodaji in zavaro
vanja z denarnimi sredstvi
za posojene vrednostne
papirje

Prilagoditve za povečanje Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih kratkoro splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(zmanjšanje) drugih krat čnih obveznosti za uskladitev poslovnega izida s čistim
koročnih obveznosti
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Druge kratkoročne
obveznosti; Poslovni izid]

Sklic

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInOtherCurrentLiabi
lities

Pojasnilo oznake

Prilagoditve za povečanje Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz splošna praksa: MRS 7, 20. člen
(zmanjšanje) obveznosti iz zavarovanja, pozavarovanja in naložbenih pogodb za
zavarovanja,
pozavaro uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom
vanja
in
naložbenih iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih
pogodb
aktivnostih). [glej: Obveznosti iz naložbenih pogodb;
Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozava
rovalnih pogodb; Poslovni izid]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInInsuranceReinsu
ranceAndInvestmentCon
tractLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Prilagoditve za izgube Prilagoditve za izgube (dobičke) iz odtujitve nekratkoro splošna praksa: MRS 7, 14. člen
(dobičke)
iz
odtujitve čnih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim
nekratkoročnih sredstev
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Nekratkoročna sredstva;
Poslovni izid]

X duration credit

AdjustmentsForInterestIn
come

AdjustmentsForLossesGain X duration debit
sOnDisposalOfNoncurren
tAssets

AdjustmentsForProvisions

AdjustmentsForReconcile
ProfitLoss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prilagoditve za uskladitev Prilagoditve za uskladitev poslovnega izida s čistim razkritje: MRS 7, 20. člen
poslovnega izida
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

Prilagoditve za rezervacije za uskladitev poslovnega izida splošna praksa: MRS 7, 20.(b)
s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (upora člen
bljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Rezervacije;
Poslovni izid]

Uradni list Evropske unije

X duration debit

Prilagoditve za rezervacije

SL

X duration debit

Prilagoditve za prihodke Prilagoditve za prihodke od obresti za uskladitev poslov splošna praksa: MRS 7, 20. člen
nega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktiv
od obresti
nosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Prihodki od obresti; Poslovni izid]

X duration debit

AdjustmentsForInterestEx
pense

ifrs-full

Prilagoditve za odhodke za Prilagoditve za odhodke za obresti za uskladitev poslov splošna praksa: MRS 7, 20. člen
obresti
nega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktiv
nosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Odhodki za obresti; Poslovni izid]

Prilagoditve za povečanje Prilagoditve za povečanje drugih rezervacij zaradi splošna praksa: MRS 7, 20. člen
drugih rezervacij zaradi preteka časa za uskladitev poslovnega izida s čistim
preteka časa
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid; Druge
rezervacije [member]]

X duration debit

AdjustmentsForIncreaseI
nOtherProvisionsArising
FromPassageOfTime

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti do splošna praksa: MRS 7, 20. člen
dobaviteljev in drugih poslovnih obveznosti za uskla
ditev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz
poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktiv
nostih). [glej: Obveznosti do dobaviteljev in druge
poslovne obveznosti; Poslovni izid]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Prilagoditve za povečanje
(zmanjšanje)
obveznosti
do dobaviteljev in drugih
poslovnih obveznosti

Element type and
attributes

AdjustmentsForIncreaseDe X duration debit
creaseInTradeAndOther
Payables

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Prilagoditve za nerealizi Prilagoditve za nerealizirane izgube (dobičke) iz tečajnih splošna praksa: MRS 7, 20.(b)
rane izgube (dobičke) iz razlik za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim člen
tečajnih razlik
tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri
poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

AdjustmentsForUnrealised
ForeignExchangeLosses
Gains

AdjustmentsToReconcile
ProfitLossOtherThanChan
gesInWorkingCapital

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Prilagoditve, razen sprememb obratnega kapitala, za splošna praksa: MRS 7, 20. člen
uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom
iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih
aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

Prilagoditve za nerazdeljene dobičke naložb, obraču splošna praksa: MRS 7, 20. člen
nanih po kapitalski metodi, za uskladitev poslovnega
izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti
(uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Naložbe,
obračunane po kapitalski metodi; Poslovni izid]

Prilagoditve za nerazde
ljene dobičke naložb, obra
čunanih po kapitalski
metodi

AdjustmentsForUndistribu X duration credit
tedProfitsOfInvestmentsAc
countedForUsingEquity
Method

ifrs-full

Prilagoditve za uskladitev
poslovnega izida razen
sprememb obratnega kapi
tala

Prilagoditve za nerazde Prilagoditve za nerazdeljene dobičke pridruženih podjetij splošna praksa: MRS 7, 20.(b)
ljene dobičke pridruženih za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom člen
podjetij
iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih
aktivnostih). [glej: Pridružena podjetja [member];
Poslovni izid]

X duration credit

AdjustmentsForUndistribu
tedProfitsOfAssociates

ifrs-full

SL

X duration debit

Prilagoditve za plačila na Prilagoditve za plačila na podlagi delnic za uskladitev splošna praksa: MRS 7, 20.(b)
poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih člen
podlagi delnic
aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Poslovni izid]

Sklic

AdjustmentsForSharebased X duration debit
Payments

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Prilagoditve za uskladitev
poslovnega izida [abstract]

Element type and
attributes

AdjustmentsForReconcile
ProfitLossAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Prilagoditev
splošne
srednje
tržne
cene,
pomembni
neopazovani
vložki, obveznosti

AdjustmentToMidmarket
X.XX duration
ConsensusPriceSignifican
tUnobservableInputsLiabili
ties

AdjustmentToProfitLoss
ForPreferenceShareDivi
dends

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Prilagoditev
poslovnega Prilagoditev poslovnega izida za dividende prednostnih
izida za dividende pred delnic za namen izračuna poslovnega izida, ki se nanaša
nostnih delnic
na imetnike navadnega lastniškega kapitala obvladujo
čega podjetja. [glej: Prednostne delnice [member];
Poslovni izid]

primer: MRS 33, Primer 12
Izračun in predstavljanje osnov
nega in popravljenega čistega
dobička na delnico (celovit
primer), primer: MRS 33, 70.(a)
člen

Prilagoditev splošne srednje (nezavezujoče) tržne cene, ki primer: MSRP 13, B36.(c) člen
se uporablja kot pomemben neopazovan vložek ravni 3
za obveznosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Prilagoditev splošne srednje (nezavezujoče) tržne cene, ki primer: MSRP 13, B36.(c) člen
se uporablja kot pomemben neopazovan vložek ravni 3
za lastne kapitalske instrumente podjetja. [glej: Raven 3
hierarhije poštene vrednosti [member]; Lastni kapitalski
instrumenti podjetja [member]]

Prilagoditev splošne srednje (nezavezujoče) tržne cene, ki primer: MSRP 13, B36.(c) člen
se uporablja kot pomemben neopazovan vložek ravni 3
za sredstva. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Znesek skupnih prilagoditev knjigovodskih vrednosti, o razkritje: MSRP 1, 31.(c) člen
katerih je bilo poročano po prejšnjih GAAP, finančnih
naložb v odvisna podjetja, skupne podvige ali pridružena
podjetja v prvih računovodskih izkazih podjetja po
MSRP. [glej: Pridružena podjetja [member]; Knjigovodska
vrednost [member]; Skupni podvigi [member]; Prejšnja
GAAP [member]; Odvisna podjetja [member]; Naložbe v
odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja;
MSRP [member]]

Pojasnilo oznake

SL

X duration debit

Prilagoditev
splošne
srednje
tržne
cene,
pomembni
neopazovani
vložki, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

X.XX duration

AdjustmentToMidmarket
ConsensusPriceSignifican
tUnobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

Prilagoditev
splošne
srednje
tržne
cene,
pomembni
neopazovani
vložki, sredstva

X.XX duration

AdjustmentToMidmarket
ConsensusPriceSignifican
tUnobservableInputsAssets

ifrs-full

Skupna prilagoditev knji
govodskih
vrednosti
naložb, o katerih je bilo
poročano po prejšnjih
splošno sprejetih računo
vodskih načelih (GAAP)

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

AdjustmentToCarryingA
mountsReportedUnderPre
viousGAAP

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

member

AdvertisingExpense

AggregateAdjustmentTo
CarryingValueReportedUn
derPreviousGAAPMember

AggregateContinuingAnd
DiscontinuedOperation
sMember

AggregateDifferenceBetwe
enFairValueAtInitialReco
gnitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant

member

Sklic

MRS

Ta pripadnik pomeni agregatno prilagoditev knjigovod razkritje: MSRP 1, 30.(b) člen
skih vrednosti, o katerih je bilo poročano v skladu s
prejšnjimi GAAP. [glej: Knjigovodska vrednost [mem
ber]; Prejšnji GAAP [member]]

splošna
praksa:
112.(c) člen

1,

Skupna
razlika
med
pošteno vrednostjo ob
začetnem pripoznanju in
transakcijsko ceno, ki se
še mora pripoznati v
poslovnem izidu

Skupna razlika med pošteno vrednostjo ob začetnem razkritje: MSRP 7, 28.(b) člen
pripoznanju in transakcijsko ceno za finančne instru
mente, ki se še mora pripoznati v poslovnem izidu. [glej:
Finančni instrumenti, razred [member]]

Skupno ohranjeno in usta Ta pripadnik pomeni skupno vrednost ohranjenega in razkritje: MSRP 5, Predstavljanje
vljeno poslovanje [mem ustavljenega poslovanja. Predstavlja tudi standardno in razkrivanje
ber]
vrednost za os „Ohranjeno in ustavljeno poslovanje“,
če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Usta
vljeno poslovanje [member]; Ohranjeno poslovanje
[member]]

Skupna prilagoditev knji
govodskih vrednosti, o
katerih je bilo poročano
po prejšnjih GAAP [mem
ber]

Znesek stroškov, ki se nanašajo na oglaševanje.

še Znesek predujmov, ki jih podjetje prejme, preden se pri razkritje: OPMSRP 15, 21.(b) člen
pogodbah o gradbenih delih izvede zadevno delo.
– datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MRS 11,
40.(b) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Znesek plačil, prejetih za blago in storitve, ki bodo splošna praksa: MRS 1, 55. člen
dobavljeni v prihodnosti.

Znesek odhodkov, ki jih podjetje razvršča kot odhodke primer: MRS 1, 103. člen, razkri
tje: MRS 1, 99. člen, razkritje:
splošnih služb.
MRS 26, 35.(b)(vi) člen

Pojasnilo oznake

SL

Stroški oglaševanja

Predujmi, prejeti za
neizpolnjene pogodbe

X instant credit

AdvancesReceivedForCon
tractsInProgress

ifrs-full

Prejeti predujmi

Odhodki splošnih služb

Označba

X instant credit

Advances

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

AdministrativeExpense

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

AggregatedIndividuallyIm
materialBusinessCombina
tionsMember

AggregatedIndividuallyIm
materialJointVenturesMem
ber

AggregatedMeasurement
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Pojasnilo oznake

Sklic

Skupno merjenje [mem Ta pripadnik pomeni vse vrste merjenja. Predstavlja tudi razkritje: MRS 40, 32.A člen,
ber]
standardno vrednost za os „Merjenje“, če se ne uporablja razkritje: MRS 41, 50. člen,
razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen
noben drug pripadnik.

Posamično nepomembni Ta pripadnik pomeni skupni podatek za skupne podvige, razkritje: MSRP 12, 21.(c)(i) člen,
skupni podvigi skupaj ki so posamično nepomembni. [glej: Skupni podvigi razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen
[member]
[member]]
– začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

Posamično nepomembne Ta pripadnik pomeni skupni podatek za poslovne zdru razkritje: MSRP 3, B65. člen
poslovne združitve skupaj žitve, ki so posamično nepomembne. [glej: Poslovne
[member]
združitve [member]]

Posamično nepomembna Ta pripadnik pomeni skupni podatek za pridružena razkritje: MSRP 12, 21.(c)(ii) člen,
pridružena podjetja skupaj podjetja, ki so posamično nepomembna. [glej: Pridru razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen
[member]
žena podjetja [member]]
– začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

Označba

SL

member

member

Element type and
attributes

AggregatedIndividuallyIm
materialAssociatesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Kmetijski
pridelki
skupinah [axis]

AgriculturalProduceBy
GroupAxis

ifrs-full

axis

AggregateOfFairValue
sMember

ifrs-full

Sklic

Ta pripadnik pomeni združene denar ustvarjajoče enote, razkritje: MRS 36, 135. člen
za katere vrednost dobrega imena ali neopredmetenih
sredstev z nedoločeno dobo koristnosti ni pomembna.
[glej: Denar ustvarjajoče enote [member]; Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

MRS

41,

Uradni list Evropske unije

po Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki splošna
praksa:
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi 46.(b)(ii) člen
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

vred Ta pripadnik pomeni združene poštene vrednosti. razkritje: MSRP 1, 30.(a) člen
Pomeni tudi standardno vrednost za os „Poštena vred
nost kot predpostavljena vrednost“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

Združene denar ustvarja
joče enote, za katere vred
nost dobrega imena ali
neopredmetenih sredstev z
nedoločeno dobo korist
nosti ni pomembna [mem
ber]

Združene poštene
nosti [member]

member

AggregateNotSignificantIn
dividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsMember

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Združeni časovni sklopi Ta pripadnik pomeni združene časovne sklope. Pred razkritje: MRS 1, 61. člen, razkri
stavlja tudi standardno vrednost za os „Zapadlost“, če tje: MRS 17, 31.(b) člen – datum
[member]
se ne uporablja noben drug pripadnik.
prenehanja veljavnosti 1.1.2019,
razkritje: MRS 17, 35.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 17,
47.(a) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2019, razkritje:
MRS 17, 56.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti 1.1.2019,
razkritje: MSRP 15, 120.(b)(i)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 16,
97. člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MSRP 16,
94. člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7, B11.
člen, primer: MSRP 7, B35. člen,
razkritje: MSRP 7, 23.B(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Označba

SL

member

member

Element type and
attributes

AggregatedTimeBand
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Letališke pristajalne pravice Ta pripadnik pomeni letališke pristajalne pravice.
[member]

Vse
ravni
hierarhije Ta pripadnik pomeni vse ravni hierarhije poštene vred razkritje: MRS 19, 142. člen,
poštene vrednosti [mem nosti. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Hie razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen
rarhija poštene vrednosti“, če se ne uporablja noben drug
ber]
pripadnik.

AircraftUnderFinanceLease member
Member

AirportLandingRightsMem member
ber

member

member

AllLevelsOfFairValueHie
rarchyMember

AllOtherSegmentsMember

AllowanceAccountForCre
ditLossesOfFinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih primer: MRS 16, 37.(e) člen
sredstev, ki predstavlja zrakoplove, ki se uporabljajo
pri poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

MRS

38,

Konto popravkov vred Znesek konta popravkov vrednosti, ki se uporablja za razkritje: MSRP 7, 16. člen –
nosti za kreditne izgube evidentiranje oslabitev finančnih sredstev zaradi kredi datum prenehanja veljavnosti
finančnih sredstev
tnih izgub. [glej: finančna sredstva]
1.1.2018

Vsi ostali odseki [member] Ta pripadnik pomeni poslovne dejavnosti in poslovne razkritje: MSRP 15, 115. člen –
odseke, o katerih se ne poroča.
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 8, 16. člen

splošna
praksa:
119. člen

Zrakoplovi v finančnem Ta pripadnik pomeni zrakoplove, ki jih ima podjetje v splošna
praksa:
MRS
16,
finančnem najemu. [glej: Zrakoplovi [member]]
37.(e) člen – datum prenehanja
najemu [member]
veljavnosti 1.1.2019

Zrakoplovi [member]

SL

X instant credit

member

AircraftMember

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja primer: MRS 16, 37.(e) člen
zrakoplove, ki jih podjetje uporablja pri poslovanju.

ifrs-full

Zrakoplovi

X instant debit

41,

Aircraft

MRS

ifrs-full

Sklic

kmetijske pridelke, kadar se splošna
praksa:
Predstavlja tudi standardno 46.(b)(ii) člen
pridelki po skupinah“, če se
pripadnik. [glej: Kratkoročni

Pojasnilo oznake

Kmetijski pridelki, skupina Ta pripadnik pomeni vse
razdružijo po skupinah.
[member]
vrednost za os „Kmetijski
ne uporablja noben drug
kmetijski pridelki]

Označba

member

Element type and
attributes

AgriculturalProduceGroup
Member

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

AmortisationDeferredAc
quisitionCostsArisingFro
mInsuranceContracts

AmortisationExpense

AmortisationIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

AmortisationMethodIntan
gibleAssetsOtherThanGo
odwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

X duration

Pojasnilo oznake

Sklic

12,

Znesek amortizacije za sredstva, pripoznana na podlagi razkritje: MSRP 15, 128.(b) člen
stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo – začetek veljavnosti 1.1.2018
pogodb s kupci. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi
stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci; Stroški amortizacije (neopr.)]

MRS

MRS

1,

38,

Metoda
amortiziranja, Metoda amortiziranja, uporabljena za neopredmetena razkritje: MRS 38, 118.(b) člen
neopredmetena
sredstva sredstva razen dobrega imena z določenimi dobami
razen dobrega imena
koristnosti. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega
imena; Stroški amortizacije]

Amortizacija,
neopred Znesek amortizacije neopredmetenih sredstev brez razkritje:
MRS
metena sredstva razen dobrega imena. [glej: Stroški amortizacije; Znesek amor 118.(e)(vi) člen
tizacije neopredmetenih sredstev razen dobrega imena]
dobrega imena

Stroški amortizacije (neo Znesek stroškov amortizacije (neopredmetena sredstva). splošna
praksa:
pr.)
Amortiziranje je sistematsko razporejanje amortizirljivih 112.(c) člen
zneskov neopredmetenih sredstev v njihovi dobi korist
nosti.

Amortizacija
(neopr.), Znesek amortizacije odloženih stroškov pridobivanja iz primer: MSRP 4, IG39.(c) člen,
odloženi stroški pridobi naslova zavarovalnih pogodb. [glej: Odloženi stroški primer: MSRP 4, 37.(e) člen
vanja iz naslova zavaro pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb; Stroški
valnih pogodb
amortizacije; Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

Amortizacija (neopr.), sred
stva,
pripoznana
na
podlagi stroškov, pove
zanih s pridobitvijo ali
izpolnitvijo pogodb
s
kupci

Popravek vrednosti za Ta pripadnik pomeni konto popravkov vrednosti, ki se splošna
praksa:
kreditne izgube [member] uporablja za evidentiranje oslabitev finančnih sredstev 81.(g) člen
zaradi kreditnih izgub.

Označba

SL

X duration debit

AmortisationAssetsReco
X duration debit
gnisedFromCostsIncurred
ToObtainOrFulfilContracts
WithCustomers

ifrs-full

member

Element type and
attributes

AllowanceForCreditLosse
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Znesek, za katerega s
posojili in terjatvami pove
zani kreditni izpeljani
finančni instrumenti ali
podobni
instrumenti
zmanjšujejo največjo izpo
stavljenost
kreditnemu
tveganju

AmountByWhichLoansOr X instant
ReceivablesRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstru
mentsMitigateMaximumEx
posureToCreditRisk

AmountByWhichRegulato X instant debit
ryDeferralAccountCreditBa
lanceHasBeenReducedBe
causeItIsNoLongerFullyRe
versible

AmountByWhichRegulato
ryDeferralAccountDebitBa
lanceHasBeenReducedBe
causeItIsNoLongerFullyRe
coverable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek, za katerega se je
zmanjšalo stanje v breme
na
kontu
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, ker se ga ne da
več v celoti povrniti

Znesek, za katerega se je
zmanjšalo stanje v dobro
na
kontu
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, ker se jih ne da
več v celoti razveljaviti

Znesek,
za
katerega
kreditni izpeljani finančni
instrumenti ali podobni
instrumenti, povezani s
finančnimi sredstvi, dolo
čenimi za merjenje po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, zmanj
šajo največjo izpostavlje
nost kreditnemu tveganju

AmountByWhichFinancia X instant
lAssetsRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstrument
sMitigateMaximumExposu
reToCreditRisk

Znesek, za katerega se je zmanjšalo stanje v breme na razkritje: MSRP 14, 36. člen
kontu odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ker
se ga ne da več v celoti povrniti. [glej: Stanja v breme na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

Znesek, za katerega se je zmanjšalo stanje v dobro na razkritje: MSRP 14, 36. člen
kontu odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ker
se jih ne da več v celoti razveljaviti. [glej: Stanja v dobro
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

Znesek, za katerega kreditni izpeljani finančni instru razkritje: MSRP 7, 9.(b) člen –
menti ali podobni instrumenti, povezani s posojili in datum prenehanja veljavnosti
terjatvami, zmanjšujejo največjo izpostavljenost kredit 1.1.2018
nemu tveganju. [glej: Posojila in terjatve; Kreditno
tveganje [member]; Največja izpostavljenost kreditnemu
tveganju; Izpeljani finančni instrumenti [member]]

Znesek, za katerega kreditni izpeljani finančni instru razkritje: MSRP 7, 9.(b) člen –
menti ali podobni instrumenti, povezani s finančnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
sredstvi, določenimi za merjenje po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, zmanjšujejo največjo izpostavlje
nost kreditnemu tveganju. [glej: Posojila in terjatve;
Kreditno tveganje [member]; Izpeljani finančni instru
menti [member]; Največja izpostavljenost kreditnemu
tveganju; Finančna sredstva]

SL

X instant credit

Pojasnilo oznake

Amortizacija izgub (dobič Znesek amortizacije odloženih izgub (dobičkov), ki izha razkritje: MSRP 4, 37.(b)(ii) člen
kov) iz nakupa pozavaro jajo iz nakupa pozavarovanja. [glej: Stroški amortizacije;
vanja
Dobički (izgube), pripoznane v poslovnem izidu ob
nakupu pozavarovanja]

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

AmortisationOfGainsAnd
LossesArisingOnBuyin
gReinsurance

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration

AmountOfReclassification
sOrChangesInPresentation

AmountPresentedInOther
ComprehensiveIncomeRea
lisedAtDerecognition

ifrs-full

ifrs-full

X duration

Zneski za zagotavljanje
storitev ključnega poslo
vodnega osebja, ki jih
zagotavlja ločeno poslo
vodno podjetje

X duration debit

AmountIncurredByEntity
ForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesPro
videdBySeparateManage
mentEntity

ifrs-full

Sklic

Znesek obveznosti, ki nastane podjetju za opravljanje razkritje: MRS 24, 18.A člen
storitev ključnega poslovodnega osebja, ki jih zagotovi
ločeno poslovodno podjetje. [glej: Ključno poslovodno
osebje podjetja ali obvladujočega podjetja [member];
Ločena poslovodna podjetja [member]]

Znesek, za katerega se mora vrednost, ki je bila pripi razkritje: MRS 36, 134.(f)(iii)
sana ključni predpostavki, spremeniti, da je nadome člen,
razkritje:
MRS
36,
stljiva vrednost enote enaka njeni knjigovodski vredno 135.(e)(iii) člen
sti. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

Znesek, za katerega nadomestljiva vrednost denar ustvar razkritje: MRS 36, 134.(f)(i) člen,
jajoče enote (skupine enot) presega njeno knjigovodsko razkritje: MRS 36, 135.(e)(i) člen
vrednost. [glej: Knjigovodska vrednost [member]; Denar
ustvarjajoče enote [member]]

Pojasnilo oznake

Znesek, predstavljen v
drugem
vseobsegajočem
donosu,
realiziran
ob
odpravi
pripoznanja
finančne obveznosti

Znesek, predstavljen v drugem vseobsegajočem donosu, razkritje: MSRP 7, 10.(d) člen –
ki je bil realiziran ob odpravi pripoznanja finančnih začetek veljavnosti 1.1.2018
obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

SL

Znesek prerazvrstitev ali Znesek, ki se prerazvrsti, ko podjetje spremeni razkritje: MRS 1, 41.(b) člen
sprememb predstavitve
razvrstitev ali predstavitev v svojih računovodskih izka
zih.

Znesek, za katerega se
mora vrednost, pripisana
ključni predpostavki, spre
meniti, da je nadomestljiva
vrednost enote enaka knji
govodski vrednosti

AmountByWhichValueAs X.XX instant
signedToKeyAssumption
MustChangeInOrderForU
nitsRecoverableAmountTo
BeEqualToCarryingAmount

Znesek, za katerega nado
mestljiva vrednost enote
presega njeno knjigo
vodsko vrednost

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

AmountByWhichUnitsRe
coverableAmountExceed
sItsCarryingAmount

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

AmountReclassifiedFrom
ProfitOrLossToOtherCom
prehensiveIncomeApplyin
gOverlayApproachNewly
DesignatedFinancialAssets

AmountReclassifiedToOt
herComprehensiveIncome
FromProfitOrLossApplyin
gOverlayApproachBefore
Tax

AmountReclassifiedToOt
herComprehensiveIncome
FromProfitOrLossApplyin
gOverlayApproachNetOf
Tax

AmountRecognisedAsInco X duration credit
meFromArrangementInvol
vingLegalFormOfLease

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

Sklic

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu ob razkritje: MSRP 4, 35.D(b) člen
prerazvrstitvi iz poslovnega izida, kadar se uporablja – začetek veljavnosti ob prvi
izravnalni pristop, čisti znesek po odštetju davka. [glej: uporabi MSRP 9
Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu ob razkritje: MSRP 4, 35.D(b) člen
prerazvrstitvi iz poslovnega izida, kadar se uporablja – začetek veljavnosti ob prvi
izravnalni pristop, pred obdavčitvijo. [glej: Drugi uporabi MSRP 9
vseobsegajoči donos]

Znesek, prerazvrščen iz poslovnega izida v drugi razkritje: MSRP 4, 39.L(f)(i) člen
vseobsegajoči donos, ki se nanaša na novo določena – začetek veljavnosti ob prvi
finančna sredstva, pri čemer se uporablja izravnalni uporabi MSRP 9
pristop.

Znesek, ki se prerazvrsti iz poslovnega izida v drugi razkritje: MSRP 4, 35.D(a) člen –
vseobsegajoči donos, kadar se uporablja izravnalni začetek veljavnosti ob prvi
pristop, predstavljen kot ločena vrstična postavka v uporabi MSRP 9
poslovnem izidu.

Pojasnilo oznake

Znesek, pripoznan kot Znesek, pripoznan kot prihodek iz dogovorov, ki vklju razkritje: SOP 27, 10.(b) člen –
datum prenehanja veljavnosti
prihodek iz dogovora, ki čujejo pravno obliko najema
1.1.2019
vključuje pravno obliko
najema

Znesek, prerazvrščen iz
poslovnega izida v drugi
vseobsegajoči donos z
uporabo
izravnalnega
pristopa, čisti znesek po
odštetju davka

Znesek, prerazvrščen iz
poslovnega izida v drugi
vseobsegajoči donos z
uporabo
izravnalnega
pristopa, pred obdavčitvijo

Znesek, prerazvrščen iz
poslovnega izida v drugi
vseobsegajoči donos z
uporabo
izravnalnega
pristopa, novo določena
finančna sredstva

Znesek, prerazvrščen iz
poslovnega izida v drugi
vseobsegajoči donos z
uporabo
izravnalnega
pristopa

Označba

SL

X duration credit

X duration debit

Element type and
attributes

AmountReclassifiedFrom
ProfitOrLossToOtherCom
prehensiveIncomeApplyin
gOverlayApproach

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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AmountRemovedFromRe
serveOfCashFlowHedge
sAndIncludedInInitialCo
stOrOtherCarryingAmoun
tOfNonfinancialAssetLiabi
lityOrFirmCommitment
ForWhichFairValueHed
geAccountingIsApplied

X duration debit
Znesek,
odstranjen
iz
rezerve
iz
varovanj
denarnih tokov pred tvega
njem in vključen v začetni
strošek ali drugo knjigo
vodsko vrednost nefinan
čnega sredstva (obveznosti)
ali trdno obvezo, za katero
se uporablja obračunavanje
varovanja poštene vred
nosti pred tveganjem

Znesek,
pripoznan
v
drugem
vseobsegajočem
donosu in akumuliran v
lastniškem kapitalu, v
zvezi z nekratkoročnimi
sredstvi ali skupinami za
odtujitev v posesti za
prodajo [member]

Znesek,
pripoznan
v
drugem
vseobsegajočem
donosu in akumuliran v
lastniškem kapitalu, v
zvezi z nekratkoročnimi
sredstvi ali skupinami za
odtujitev v posesti za
prodajo

Označba

Sklic

Znesek, odstranjen iz rezerve iz varovanj denarnih tokov
pred tveganjem in vključen v začetni strošek ali drugo
knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obvezno
sti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračuna
vanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej:
Rezerva iz varovanj denarnih tokov pred tveganjem]

razkritje: MSRP 9, 6.5.11.(d)(i)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
24.E(a) člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki razkritje: MSRP 5, 38. člen,
izhaja iz zneskov, pripoznanih v drugem vseobsega primer: MSRP 5, primer 12
jočem donosu in akumuliranih v lastniškem kapitalu,
ki se nanašajo na nekratkoročna sredstva ali skupine
za odtujitev v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna
sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti
za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu in razkritje: MSRP 5, 38. člen,
akumuliran v lastniškem kapitalu, v zvezi z nekratkoro primer: MSRP 5, primer 12
čnimi sredstvi ali skupinami za odtujitev v posesti za
prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva ali skupine za
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo; Druge
rezerve; Drugi vseobsegajoči donos; Skupine za odtuji
tev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

Pojasnilo oznake

SL

ifrs-full

AmountRecognisedInOt
member
herComprehensiveInco
meAndAccumulatedInEqui
tyRelatingToNoncurrentAs
setsOrDisposalGroupsHeld
ForSaleMember

ifrs-full

Element type and
attributes

X instant credit
AmountRecognisedInOt
herComprehensiveInco
meAndAccumulatedInEqui
tyRelatingToNoncurrentAs
setsOrDisposalGroupsHeld
ForSale

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Znesek,
odstranjen
iz
rezerve iz spremembe
vrednosti
v
bazičnih
točkah izraženih valutnih
tečajnih
razmikov
in
vključen v začetni strošek
ali drugo knjigovodsko
vrednost
nefinančnega
sredstva (obveznosti) ali
trdno obvezo, za katero
se uporablja obračunavanje
varovanja poštene vred
nosti pred tveganjem

Znesek,
odstranjen
iz
rezerve iz spremembe
vrednosti
terminskih
elementov
terminskih
pogodb in vključen v
začetni strošek ali drugo
knjigovodsko
vrednost
nefinančnega
sredstva
(obveznosti) ali trdno
obvezo, za katero se
uporablja obračunavanje
varovanja poštene vred
nosti pred tveganjem

Znesek,
odstranjen
iz
rezerve iz spremembe
časovne vrednosti opcij in
vključen v začetni strošek
ali drugo knjigovodsko
vrednost
nefinančnega
sredstva (obveznosti) ali
trdno obvezo, za katero
se uporablja obračunavanje
varovanja poštene vred
nosti pred tveganjem

X duration debit

X duration debit

AmountRemovedFromRe
serveOfChangeInValueOf
ForwardElementsOfFor
wardContractsAndInclude
dInInitialCostOrOtherCar
ryingAmountOfNonfinan
cialAssetLiabilityOrFirm
CommitmentForWhich
FairValueHedgeAccountin
gIsApplied

AmountRemovedFromRe
serveOfChangeInValueOf
TimeValueOfOptionsAn
dIncludedInInitialCostO
rOtherCarryingAmountOf
NonfinancialAssetLiabili
tyOrFirmCommitment
ForWhichFairValueHed
geAccountingIsApplied

ifrs-full

ifrs-full

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

AmountRemovedFromRe
serveOfChangeInValueOf
ForeignCurrencyBasis
SpreadsAndIncludedInIni
tialCostOrOtherCarryingA
mountOfNonfinancialAs
setLiabilityOrFirmCommit
mentForWhichFairValue
HedgeAccountingIsApplied

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
Sklic

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe časovne razkritje: MSRP 9, 6.5.15.(b)(i)
vrednosti opcij in vključen v začetni strošek ali drugo člen – začetek veljavnosti
knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obvezno 1.1.2018
sti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračuna
vanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej:
Rezerva iz spremembe časovne vrednosti opcij]

SL

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen –
terminskih elementov terminskih pogodb in vključen v začetek veljavnosti 1.1.2018
začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinan
čnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero
se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti
pred tveganjem. [glej: Rezerva iz spremembe vrednosti
terminskih elementov terminskih pogodb]

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti v razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen –
bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov in začetek veljavnosti 1.1.2018
vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vred
nost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno
obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja
poštene vrednosti pred tveganjem. [glej: Rezerva iz spre
membe vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov]

Pojasnilo oznake

29.5.2019
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Pojasnilo oznake

Sklic

Drugi zneski za plačilo Zneski, ki se v zvezi s prenesenimi finančnimi sredstvi razkritje: MSRP 7, 42.E(d) člen
prevzemniku v zvezi s plačajo prevzemniku, razen nediskontiranih denarnih
prenesenimi sredstvi
odtokov, ki bi bili ali bi lahko bili potrebni za ponoven
odkup finančnih sredstev, za katera se je odpravilo
pripoznanje (na primer izvršilna cena opcijske pogodbe).
[glej: finančna sredstva]

Zneski terjatev, transakcije Zneski terjatev iz naslova transakcij s povezanimi stran razkritje: MRS 24, 20. člen,
kami. [glej: Povezane stranke [member]]
razkritje: MRS 24, 18.(b) člen
s povezanimi strankami

AmountsPayableRelated
PartyTransactions

AmountsPayableToTransfe X instant credit
reeInRespectOfTransferre
dAssets

AmountsReceivableRela
tedPartyTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Zneski za plačilo, transak Zneski za plačilo iz naslova transakcij s povezanimi razkritje: MRS 24, 20. člen,
cije s povezanimi stran strankami. [glej: Povezane stranke [member]]
razkritje: MRS 24, 18.(b) člen
kami

Uradni list Evropske unije

X instant debit

X instant credit

SL

Povečanje odloženih stroškov pridobivanja iz naslova primer: MSRP 4, IG39.(b) člen,
zavarovalnih pogodb, ki izhaja iz zneskov teh nastalih primer: MSRP 4, 37.(e) člen
stroškov. [glej: Odloženi stroški pridobivanja iz naslova
zavarovalnih pogodb]

Nastali zneski, odloženi
stroški pridobivanja iz
naslova
zavarovalnih
pogodb

X duration debit

AmountsIncurredDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

ifrs-full

Zneski, ki izhajajo iz zava Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
rovalnih pogodb [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

axis

AmountsArisingFromInsu
ranceContractsAxis

Znesek,
sporočen
v Znesek, sporočen v poslovnem izidu z uporabo MSRP 9, razkritje: MSRP 4, 39.L(d)(i) člen
poslovnem
izidu
z za finančna sredstva, za katera se uporablja izravnalni – začetek veljavnosti ob prvi
uporabo
MSRP
9, pristop.
uporabi MSRP 9
finančna
sredstva,
za
katera se uporablja izrav
nalni pristop

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

AmountReportedInProfi
tOrLossApplyingIFRS9Fi
nancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/64
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Zneski, ki se odstranijo iz
lastniškega kapitala in
prilagodijo
glede
na
pošteno vrednost finanč
nega sredstva ob preraz
vrstitvi iz kategorije, ki se
meri po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajo
čega donosa, pred obdav
čitvijo

Zneski, ki se odstranijo iz
lastniškega kapitala in
prilagodijo
glede
na
pošteno vrednost finanč
nega sredstva ob preraz
vrstitvi iz kategorije, ki se
meri po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajo
čega donosa, čisti znesek
po odštetju davka

X duration debit
AmountsRemovedFromE
quityAndAdjustedAgainst
FairValueOfFinancialAsset
sOnReclassificationOutOf
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome
MeasurementCategoryBefo
reTax

X duration debit

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prila razkritje: MSRP 9, 5.6.5. člen –
godijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob začetek veljavnosti 1.1.2018
prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vred
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek
po odštetju davka. [glej: finančna sredstva]

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prila razkritje: MSRP 9, 5.6.5. člen –
godijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob začetek veljavnosti 1.1.2018
prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vred
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa, pred obdav
čitvijo [glej: finančna sredstva]

Zneski, pripoznani za transakcijo, ki je bila pripoznana razkritje: MSRP 3, B64.(l)(iii) člen
ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v
poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve [mem
ber]]

Pojasnilo oznake

SL

AmountsRemovedFromE
quityAndAdjustedAgainst
FairValueOfFinancialAsset
sOnReclassificationOutOf
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome
MeasurementCategoryNe
tOfTax

Zneski, pripoznani za tran
sakcijo, ki je bila pripo
znana ločeno od prido
bitve sredstev in prevzema
obveznosti v poslovni
združitvi

X duration

AmountsRecognisedFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOf
LiabilitiesInBusinessCombi
nation

ifrs-full

Označba

Zneski, pripoznani na dan
prevzema,
za
vsak
pomemben razred pridob
ljenih sredstev in prevzetih
obveznosti [abstract]

Element type and
attributes

AmountsRecognisedAsO
fAcquisitionDateForEach
MajorClassOfAssetsAcqui
redAndLiabilitiesAssume
dAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/65

Zneski, ki so predmet
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnega
dogovora, ki niso bili
pobotani s finančnimi
obveznostmi

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialLiabilities

ifrs-full

X instant debit

Zneski, ki so predmet
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnega
dogovora, ki niso bili
pobotani s finančnimi
sredstvi [abstract]

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialAssetsAbstract

ifrs-full

Sklic

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o razkritje: MSRP 7, 13.C(d) člen
vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki
niso bili pobotani s finančnimi obveznostmi. [glej:
Finančne obveznosti]

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o razkritje: MSRP 7, 13.C(d) člen
vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki
niso bili pobotani s finančnimi sredstvi. [glej: finančna
sredstva]

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v razkritje: MSRP 7, 23.(e) člen –
začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinan datum prenehanja veljavnosti
čnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (ozi 1.1.2018
roma nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo
verjetna napovedana transakcija, pred obdavčitvijo. [glej:
Knjigovodska vrednost [member]]

Pojasnilo oznake

SL

Zneski, ki so predmet
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnega
dogovora, ki niso bili
pobotani s finančnimi
sredstvi

X instant credit

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialAssets

ifrs-full

Zneski, odstranjeni iz
lastniškega kapitala in
vključeni v knjigovodsko
vrednost
nefinančnega
sredstva (obveznosti), kate
rega pridobitev (oziroma
nastanek) je bila pred
tveganjem
zavarovana
zelo verjetna napovedana
transakcija, pred obdavčit
vijo

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

AmountsRemovedFromE
quityAndIncludedInCar
ryingAmountOfNonfinan
cialAssetLiabilityWhoseAc
quisitionOrIncurrenceWas
HedgedHighlyProbableFo
recastTransactionBeforeTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

Analiza kreditnih izpostav
ljenosti z uporabo zuna
njega sistema bonitetnega
ocenjevanja [text block]

primer: MSRP 7, IG23.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

AnalysisOfCreditExposure
sUsingExternalCreditGra
dingSystemExplanatory

ifrs-full

Razkritje analize kreditnih izpostavljenosti z uporabo
zunanjega sistema bonitetnega ocenjevanja. [glej:
Kreditna izpostavljenost; Zunanje bonitetne ocene
[member]]

Analiza starosti finančnih Analiza starosti finančnih sredstev, ki so prekoračila razkritje: MSRP 7, 37.(a) člen –
sredstev, ki so prekoračila zapadlost v plačilo, vendar niso oslabljena. [glej: datum prenehanja veljavnosti
zapadlost v plačilo, vendar finančna sredstva]
1.1.2018
niso oslabljena [text block]

AnalysisOfAgeOfFinancia
lAssetsThatArePastDueBut
NotImpaired

ifrs-full

SL

text block

Znesek, ki bi se sporočil v Znesek, ki bi se sporočil v poslovnem izidu za finančna razkritje: MSRP 4, 39.L(d)(ii) člen
poslovnem izidu, če bi se sredstva, za katera se uporablja izravnalni pristop, če bi – začetek veljavnosti ob prvi
uporabljal
MRS
39, se uporabljal MRS 39.
uporabi MSRP 9
finančna
sredstva,
za
katera se uporablja izrav
nalni pristop

AmountThatWouldHave
X duration debit
BeenReportedInProfitOr
LossIfIAS39HadBeenAp
pliedFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsAp
plied

Znesek, ki bi se preraz
vrstil iz poslovnega izida
v
drugi
vseobsegajoči
donos z uporabo izravnal
nega pristopa, če se za
finančna sredstva ne bi
odpravila določitev

Znesek, ki bi se prerazvrstil iz poslovnega izida v drugi razkritje: MSRP 4, 39.L(f)(ii) člen
vseobsegajoči donos, če se za finančna sredstva ne bi – začetek veljavnosti ob prvi
odpravila določitev, da se zanje uporablja izravnalni uporabi MSRP 9
pristop.

Sklic

ifrs-full

X duration debit

Pojasnilo oznake

AmountThatWouldHave
BeenReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherCompre
hensiveIncomeApplyingO
verlayApproachIfFinancia
lAssetsHadNotBeenDedesi
gnated

Zneski, ki so predmet
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnega
dogovora, ki niso bili
pobotani s finančnimi
obveznostmi [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialLiabilitiesAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

AnalysisOfFinancialAs
setsThatAreIndividuallyDe
terminedToBeImpaired

AnalysisOfIncomeAndEx
penseAbstract

AnnouncementOfPlanTo
DiscontinueOperation
Member

AnnouncingOrCommen
cingImplementationOfMa
jorRestructuringMember

ApplicableTaxRate

AreaOfLandUsedForAgri
culture

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

primer: MSRP 7, IG23.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Sklic

in

Uporabljena davčna stop Uporabljena davčna stopnja za davek od dobička.
nja

Zemljišče, ki se uporablja Zemljišče, ki ga podjetje uporablja za kmetijstvo.
za kmetijstvo

area

MRS

41,

Uradni list Evropske unije

splošna
praksa:
46.(b)(i) člen

razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen

Objava ali začetek večjega Ta pripadnik pomeni objavo ali začetek izvajanja večjega primer: MRS 10, 22.(e) člen
reorganiziranja.
reorganiziranja [member]

Objava načrta o ustavitvi Ta pripadnik pomeni objavo načrta o ustavitvi poslova primer: MRS 10, 22.(b) člen
poslovanja [member]
nja.

Analiza
prihodkov
odhodkov [abstract]

X.XX duration

member

Razkritje analize kreditnih izpostavljenosti z uporabo
notranjega sistema bonitetnega ocenjevanja. [glej:
Kreditna izpostavljenost; Notranje bonitetne ocene
[member]]

Pojasnilo oznake

Analiza finančnih sredstev, Analiza finančnih sredstev, ki so posamično določena za razkritje: MSRP 7, 37.(b) člen –
ki so posamično določena oslabljena, vključno z dejavniki, ki jih je podjetje upošte datum prenehanja veljavnosti
za oslabljena [text block]
valo pri določanju, da so oslabljena. [glej: finančna sred 1.1.2018
stva]

Analiza kreditnih izpostav
ljenosti z uporabo notra
njega sistema bonitetnega
ocenjevanja [text block]

Označba

SL

member

text block

Element type and
attributes

AnalysisOfCreditExposure
sUsingInternalCreditGra
dingSystemExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Vrednostni papirji, zavaro
vani s sredstvi, znesek, ki
prispeva k pošteni vred
nosti sredstev programa

Sredstva, pripoznana za
pričakovano
povračilo,
pogojne obveznosti v
poslovni združitvi

X instant debit

X instant debit

AssetbackedSecuritiesA
mountContributedToFair
ValueOfPlanAssets

AssetRecognisedForExpec
tedReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusiness
Combination

ifrs-full

ifrs-full

1,

Znesek sredstev, ki so bila pripoznana za pričakovano razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen,
povračilo pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen
združitvi. [glej: Pogojne obveznosti [member]; Pričako
vano povračilo, pogojne obveznosti v poslovni združitvi;
Poslovne združitve [member]]

Znesek, ki ga v pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(g) člen
določenimi zaslužki predstavljajo vrednostni papirji, kriti
s sredstvi, ki so njihova podlaga. [glej: Sredstva
programa, po pošteni vrednosti; Programi z določenimi
zaslužki [member]]

Financiranja, zavarovana s Ta pripadnik pomeni financiranja, zavarovana s sredstvi. primer: MSRP 12, B23.(b) člen
sredstvi [member]

MRS

Dogovori, ki vključujejo Ta pripadnik pomeni vse dogovore, ki vključujejo pravne razkritje: SOP 27, 10. člen –
pravno obliko najema oblike najema. Na primer, podjetje lahko odda sredstva v datum prenehanja veljavnosti
[member]
najem naložbeniku in nato ista sredstva vzame nazaj v 1.1.2019
najem ali zakonito proda sredstva in nato ista sredstva
vzame nazaj v najem. Oblika dogovorov in njihovi
pogoji se lahko znatno razlikujejo. Predstavlja tudi stan
dardno vrednost za os „Dogovori, ki vključujejo pravno
obliko najema“, če se ne uporablja noben drug pripad
nik.

member

ifrs-full

Sklic

AssetbackedFinancing
sMember

AssetbackedDebtInstru
mentsHeld

ifrs-full

member

Pojasnilo oznake

Dogovori, ki vključujejo Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: SOP 27, 10. člen –
pravno obliko najema domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi datum prenehanja veljavnosti
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
1.1.2019

Označba

Dolžniški
instrumenti, Znesek dolžniških instrumentov v posesti, kritih s sred splošna
praksa:
zavarovani s sredstvi, v stvi, ki so njihova podlaga. [glej: Dolžniški instrumenti v 112.(c) člen
posesti
posesti]

ArrangementsInvolvingLe
galFormOfLeaseMember

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

SL

X instant debit

ArrangementsInvolvingLe
galFormOfLeaseAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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AssetRecognisedForExpec
tedReimbursementOther
Provisions

Assets

AssetsAbstract

AssetsAndLiabilitiesAxis

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleAxis

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleMember

AssetsAndLiabilitiesMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

member

Sredstva in
[member]

obveznosti Ta pripadnik pomeni sredstva in obveznosti. Pomeni razkritje: MRS 1, 125. člen
tudi standardno vrednost za os „Sredstva in obveznosti“,
če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Sredstva;
Obveznosti]

Sredstva in obveznosti, Ta pripadnik pomeni sredstva in obveznosti, ki so razkritje: MSRP 5, 38. člen
razvrščena kot v posesti razvrščena kot v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna
za prodajo [member]
sredstva posesti za prodajo [member]; Obveznosti, vklju
čene v skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za
prodajo; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti
za prodajo [member]]

member

obveznosti Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 1, 125. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Sredstva in obveznosti, Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 5, 38. člen
razvrščena kot v posesti domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
za prodajo [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

in

Znesek virov: (a) ki jih podjetje obvladuje zaradi prete razkritje: MRS 1, 55. člen, razkri
klih poslovnih dogodkov; in (b) iz katerih se pričakuje tje: MSRP 13, 93.(a) člen, razkri
tok prihodnjih gospodarskih koristi v podjetje.
tje: MSRP 13, 93.(b) člen, razkri
tje: MSRP 13, 93.(e) člen, razkri
tje: MSRP 8, 28.(c) člen, razkritje:
MSRP 8, 23. člen

axis

Sredstva
[axis]

Sredstva [abstract]

Sredstva

Sredstvo, pripoznano za Znesek sredstev, ki so bila pripoznana za pričakovano razkritje: MRS 37, 85.(c) člen
pričakovano
povračilo, povračilo drugih rezervacij. [glej: Pričakovano povračilo,
druge rezervacije
druge rezervacije; Druge rezervacije]

Označba

SL

axis

X instant debit

X instant debit

Element type and
attributes

L 143/70
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Zavarovanje s premože
njem v posesti, ki ga je
dovoljeno
prodati
ali
ponovno zastaviti kot
zavarovanje, če s strani
lastnika zavarovanja ne
pride do neplačila, po
pošteni vrednosti

Poštena vrednost zavarovanja premoženjem v posesti, ki razkritje: MSRP 7, 15.(a) člen
ga je dovoljeno prodati ali ponovno zastaviti kot zava
rovanje s premoženjem, če s strani lastnika zavarovanja
ne pride do neplačila. [glej: Po pošteni vrednosti [mem
ber]]

X instant debit

AssetsHeldAsCollateralPer
mittedToBeSoldOrRepled
gedAtFairValue

ifrs-full

Sredstva, ki izhajajo iz Znesek pripoznanih sredstev, ki izhajajo iz zavarovalnih razkritje: MSRP 4, 37.(b) člen
zavarovalnih pogodb
pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

X instant debit

Znesek sredstev in stanj v breme na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, 21. člen
zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej: Sredstva; Stanja
v breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije]

AssetsArisingFromInsuran
ceContracts

ifrs-full

Sklic

Ta pripadnik pomeni sredstva in obveznosti, ki niso razkritje: MSRP 5, 38. člen
razvrščena kot v posesti za prodajo. Pomeni tudi stan
dardno vrednost za os „Sredstva in obveznosti, razvrš
čena kot v posesti za prodajo“, če se ne uporablja noben
drug pripadnik. [glej: Nekratkoročna sredstva posesti za
prodajo [member]; Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo; Skupine
za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [mem
ber]]

Pojasnilo oznake

Sredstva iz raziskovanja in Znesek sredstev, ki izhajajo iz iskanja rudnih bogastev, razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen
vrednotenja rudnih boga vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in
stev
podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje
pridobi zakonske pravice za raziskovanje na določenem
območju, ter ugotovitve tehnične izvedljivosti in
ekonomske upravičenosti pridobivanja rudnega boga
stva.

AssetsArisingFromExplora
tionForAndEvaluationOf
MineralResources

ifrs-full

Sredstva in stanja v breme
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Sredstva in obveznosti, ki
niso razvrščena kot v
posesti za prodajo [mem
ber]

Označba

SL

X instant debit

AssetsAndRegulatoryDefer X instant debit
ralAccountDebitBalances

ifrs-full

member

Element type and
attributes

AssetsAndLiabilitiesNotC
lassifiedAsHeldForSale
Member

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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AssetsLessCurrentLiabilitie
sAbstract

AssetsLiabilitiesOfBenefit
Plan

AssetsObtained

AssetsOfBenefitPlan

X duration debit
AssetsOtherThanCashOr
CashEquivalentsInSubsidia
ryOrBusinessesAcquiredOr
Disposed2013

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Pojasnilo oznake

primer: MRS 7 C Uskladitev
obveznosti, ki izhajajo iz aktiv
nosti financiranja, primer: MRS
7, 44.C člen

Sklic

Sredstva, razen denarnih
sredstev in njihovih ustrez
nikov, v odvisnih podjetjih
ali pridobljenih ali odtu
jenih poslovnih subjektih

Sredstva programa

Sredstva, pridobljena s
zasegom zavarovanja s
premoženjem ali z unov
čitvijo drugih elementov
za izboljšanje kreditne
kakovosti

Znesek sredstev, razen denarnih sredstev in njihovih razkritje: MRS 7, 40.(d) člen
ustreznikov, v odvisnih podjetjih ali drugih poslovnih
subjektih, katerih obvladovanje je pridobljeno ali izgu
bljeno. [glej: Odvisna podjetja [member]]

Znesek sredstev, ki se posedujejo v pokojninskih progra razkritje: MRS 26, 35.(a)(i) člen
mih. [glej: programi z določenimi zaslužki [member]]

Znesek sredstev, ki jih je podjetje pridobilo z zasegom razkritje: MSRP 7, 38.(a) člen
zavarovanja s premoženjem, ki ga poseduje kot poro
štvo, ali z unovčitvijo drugih elementov za izboljšanje
kreditne kakovosti (na primer jamstev) [glej: Jamstva
[member]]

Sredstva programa (obvez Znesek sredstev pokojninskega programa, zmanjšan za razkritje: MRS 26, 35.(a) člen
nosti za program)
obveznosti, ki ne spadajo v aktuarsko sedanjo vrednost
obljubljenih pokojnin.

Sredstva, zmanjšana za
kratkoročne
obveznosti
[abstract]

Sredstva, zmanjšana za Znesek sredstev, zmanjšan za znesek kratkoročnih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
obveznosti.
kratkoročne obveznosti

Sredstva v posesti za varo Ta pripadnik pomeni sredstva v posesti za varovanje
vanje obveznosti, ki izha obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja, pred
jajo iz aktivnosti financi tveganjem. [glej: Sredstva; Obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja]
ranja [member]

Označba

SL

X instant debit

X instant credit

X instant debit

AssetsLessCurrentLiabilities

ifrs-full

member

Element type and
attributes

AssetsHeldToHedgeLiabili
tiesArisingFromFinancin
gActivitiesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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AssetsThatEntityContinue
sToRecogniseToExtentOf
ContinuingInvolvement

ifrs-full

X instant debit

Sredstva, ki jih podjetje še Znesek prenesenih finančnih sredstev, ki jih podjetje še razkritje: MSRP 7, 42.D(f) člen
naprej
pripoznava
v naprej pripoznava v obsegu, v katerem je v njih še
obsegu nadaljnje udeležbe naprej udeleženo. [glej: Finančna sredstva]

Sredstva, ki jih podjetje še Znesek prenesenih finančnih sredstev, ki jih podjetje še razkritje: MSRP 7, 42.D(e) člen
naprej v celoti pripoznava. [glej: Finančna sredstva]
naprej pripoznava

AssetsThatEntityContinue
sToRecognise

ifrs-full

Poštena vrednost zavarovanja premoženjem v posesti, ki razkritje: MSRP 7, 15.(b) člen
ga je bilo dovoljeno prodati ali ponovno zastaviti kot
zavarovanje s premoženjem, če s strani lastnika zavaro
vanja ne pride do neplačila. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]]

Znesek sredstev, pripoznanih v računovodskih izkazih razkritje: MSRP 12, 29.(a) člen
podjetja, ki so povezana z njegovimi deleži v strukturi
ranih podjetjih. [glej: Sredstva; Nekonsolidirana struktu
rirana podjetja [member]]

X instant debit

AssetsSoldOrRepledgedAs
CollateralAtFairValue

ifrs-full

Sredstva, pripoznana v
računovodskih
izkazih
podjetja, ki so povezana s
strukturiranimi podjetji

Sklic

Znesek sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, pove razkritje: MSRP 15, 128.(a) člen
zanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci. Stro – začetek veljavnosti 1.1.2018
ški, povezani s pridobitvijo pogodbe s kupcem, so
dodatni stroški za pridobitev pogodbe, ki jih podjetje
ne bi imelo, če ne bi pridobilo pogodbe. Stroški, pove
zani z izpolnitvijo pogodbe, so stroški, neposredno
povezani s pogodbo ali pričakovano pogodbo, ki jih
lahko podjetje natančno določi.

Pojasnilo oznake

Zavarovanje s premože
njem,
prodano
ali
ponovno zastavljeno kot
zavarovanje, če s strani
lastnika zavarovanja ne
pride do neplačila, po
pošteni vrednosti

X instant debit

AssetsRecognisedInEntitys
FinancialStatementsInRela
tionToStructuredEntities

ifrs-full

Sredstva, pripoznana na
podlagi stroškov, pove
zanih s pridobitvijo ali
izpolnitvijo pogodb
s
kupci

Označba

SL

X instant debit

X instant debit

Element type and
attributes

AssetsRecognisedFromCo
stsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/73

Sredstva iz naslova izdanih Znesek sredstev iz naslova izdanih zavarovalnih in poza primer: MRS 1, 55. člen, primer:
zavarovalnih in pozavaro varovalnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb MSRP 4, IG20.(b) člen, primer:
[member]]
MSRP 4, 37.(b) člen
valnih pogodb

Sredstva iz naslova cedira Znesek sredstev iz naslova pozavarovalnih pogodb, pri primer: MRS 1, 55. člen, primer:
nega pozavarovanja
katerih je podjetje imetnik police.
MSRP 4, IG20.(c) člen, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen

X instant debit

X instant debit

X instant debit

X instant credit

AssetsUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

AssetsUnderReinsurance
Ceded

AssetsWithSignificantRi
skOfMaterialAdjustments
WithinNextFinancialYear

AssociatedLiabilitiesTha
tEntityContinuesToReco
gnise

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Povezane obveznosti, ki jih Znesek obveznosti, povezanih s prenesenimi finančnimi razkritje: MSRP 7, 42.D(e) člen
podjetje še naprej pripo sredstvi, ki jih podjetje še naprej v celoti pripoznava.
znava
[glej: finančna sredstva]

Znesek sredstev, za katera veljajo predpostavke, pri razkritje: MRS 1, 125.(b) člen
katerih obstaja znatno tveganje, da bo v naslednjem
poslovnem letu prišlo do pomembnih prilagoditev
zneskov teh sredstev.

SL

Sredstva z znatnim tvega
njem pomembnih prilago
ditev
v
naslednjem
poslovnem letu

Sredstva, prenesena na Znesek, v času prenosa, vseh sredstev, prenesenih na razkritje: MSRP 12, 27.(c) člen
strukturirana podjetja, v strukturirana podjetja. [glej: Nekonsolidirana strukturi
času prenosa
rana podjetja [member]]

X duration credit

Sklic

AssetsTransferredToStruc
turedEntitiesAtTimeOf
Transfer

Pojasnilo oznake

Sredstva, za katera se Znesek sredstev skupine, za katera se uporabljajo večje razkritje: MSRP 12, 13.(c) člen
uporabljajo večje omejitve omejitve (npr. zakonske, pogodbene in regulatorne
omejitve) glede zmožnosti podjetja za dostop do ali
uporabo sredstev, v konsolidiranih računovodskih izka
zih.

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

AssetsToWhichSignifican
tRestrictionsApply

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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AtCostMember

AtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModelMember

AtCostWithinFairValueMo
delMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

member

Sklic

Po nabavni vrednosti v Ta pripadnik pomeni merjenje na podlagi nabavne vred razkritje: MRS 40, 78. člen –
okviru modela poštene nosti, kadar podjetje praviloma uporablja model poštene datum prenehanja veljavnosti
vrednosti [member]
vrednosti za merjenje razreda sredstev. [glej: Po nabavni 1.1.2019
vrednosti [member]]

Ta pripadnik pomeni merjenje na podlagi nabavne vred razkritje: MRS 40, 78. člen –
nosti ali MSRP 16, kadar podjetje praviloma uporablja začetek veljavnosti 1.1.2019
model poštene vrednosti za merjenje razreda sredstev.
[glej: Po nabavni vrednosti [member]]

vrednosti Ta pripadnik pomeni merjenje na podlagi nabavne vred razkritje: MRS 40, 32.A člen,
nosti. Nabavna vrednost je znesek denarnih sredstev ali razkritje: MRS 41, 50. člen,
njihovih ustreznikov ali pa poštena vrednost drugih razkritje: MRS 41, 55. člen
nadomestil, plačanih oziroma danih za pridobitev sred
stva v času njegove pridobitve ali gradnje ali, kadar je
primerno, znesek, pripisan temu sredstvu ob začetnem
pripoznanju v skladu s posebnimi zahtevami drugih
MSRP.

Po nabavni vrednosti ali v
skladu z MSRP 16 v
okviru modela poštene
vrednosti [member]

Po
nabavni
[member]

člen,
člen,
člen,
člen,
člen
prvi

Znesek obveznosti, povezanih s prenesenimi finančnimi razkritje: MSRP 7, 42.D(f) člen
sredstvi, ki jih podjetje še naprej pripoznava v obsegu, v
katerem je v njih še naprej udeleženo. [glej: finančna
sredstva]

Pojasnilo oznake

Pridružena podjetja [mem Ta pripadnik pomeni podjetja, na katera ima naložbenik razkritje: MRS 24, 19.(d)
ber]
pomemben vpliv.
razkritje: MRS 27, 17.(b)
razkritje: MRS 27, 16.(b)
razkritje: MSRP 12, B4.(d)
razkritje: MSRP 4, 39.M(a)
– začetek veljavnosti ob
uporabi MSRP 9

Povezane obveznosti, ki jih
podjetje še naprej pripo
znava v obsegu nadaljnje
udeležbe

Označba

SL

member

member

AssociatesMember

ifrs-full

Element type and
attributes

X instant credit
AssociatedLiabilitiesTha
tEntityContinuesToReco
gniseToExtentOfContinuin
gInvolvement

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

AuditorsRemuneration

AuditorsRemunerationAb
stract

AuditorsRemunerationFo
rAuditServices

AuditorsRemunerationFo
rOtherServices

AuditorsRemunerationFor
TaxServices

AuthorisedCapitalCommit X instant credit
mentsButNotContractedFor

AvailableforsaleFinancia
lAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Pojasnilo oznake

Sklic

MRS

MRS

MRS

MRS

MRS

1,

1,

1,

1,

1,

Uradni list Evropske unije

Finančna sredstva, razpolo
žljiva za prodajo [abstract]

Odobrene obveze v zvezi s Znesek obvez v zvezi s kapitalom, ki jih je podjetje splošna
praksa:
kapitalom, ki niso pogod odobrilo, vendar v zvezi z njimi ni sklenilo pogodbe. 112.(c) člen
bene
[glej: Obveze v zvezi s kapitalom]

Plačilo revizorju za davčne Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali splošna
praksa:
revizorjem podjetja za davčne storitve.
112.(c) člen
storitve

Plačilo revizorju za druge Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali splošna
praksa:
storitve
revizorjem podjetja za storitve, ki jih podjetje na razkrije 112.(c) člen
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

Plačilo revizorju za revi Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali splošna
praksa:
revizorjem podjetja za revizijske storitve.
112.(c) člen
zijske storitve

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali splošna
praksa:
revizorjem podjetja.
112.(c) člen

vrednosti Ta pripadnik pomeni merjenje na podlagi poštene vred razkritje: MRS 40, 32.A člen,
nosti. Poštena vrednost je cena, ki bi se prejela za razkritje: MRS 41, 50. člen,
prodajo sredstva ali plačala za prenos obveznosti v razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen
redni transakciji med udeleženci na trgu na datum
merjenja.

Plačilo revizorju [abstract]

Plačilo revizorju

Po
pošteni
[member]

Označba

SL

X duration debit

X duration debit

member

Element type and
attributes

AtFairValueMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Stanja na tekočih računih Znesek stanj na tekočih računih, ki jih imajo stranke pri splošna
praksa:
strank
podjetju.
112.(c) člen

praksa:
na Znesek stanj depozitov na vpogled, ki jih imajo stranke splošna
pri podjetju.
112.(c) člen

X.XX instant

X.XX instant

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

AveragePriceOfHedgingIn
strument

AverageRateOfHedgingIn
strument

BalancesOnCurrentAc
countsFromCustomers

BalancesOnDemandDepo
sitsFromCustomers

BalancesOnOtherDeposits
FromCustomers

BalancesOnTermDeposits
FromCustomers

BalancesWithBanks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

MRS

1,

1,

Znesek stanj denarnih sredstev pri bankah.

1,

1,

1,

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

MRS

MRS

MRS

1,

Uradni list Evropske unije

Stanja pri bankah

Stanja vezanih depozitov Znesek stanj vezanih depozitov, ki jih imajo stranke pri splošna
praksa:
podjetju.
112.(c) člen
strank

Stanja drugih depozitov Znesek stanj na depozitnih računih, ki jih imajo stranke splošna
praksa:
pri podjetju, ki jih podjetje na razkrije ločeno v istem 112.(c) člen
strank
izkazu ali pojasnilu.

Stanja
depozitov
vpogled strank

MRS

Povprečna obrestna mera Povprečna obrestna mera instrumenta za varovanje pred razkritje: MSRP 7, 23.B(b) člen –
instrumenta za varovanje tveganjem. [glej: Instrumenti za varovanje pred tvega začetek veljavnosti 1.1.2018
pred tveganjem
njem [member]]

Povprečna cena instru Povprečna cena instrumenta za varovanje pred tvega razkritje: MSRP 7, 23.B(b) člen –
menta za varovanje pred njem. [glej: Instrumenti za varovanje pred tveganjem začetek veljavnosti 1.1.2018
tveganjem
[member]]

Povprečno število zaposle Povprečno število oseb, zaposlenih v podjetju v obdobju. splošna
praksa:
nih
112.(c) člen

MRS

SL

X instant debit

X.XX duration

praksa:
Povprečni devizni tečaj, ki ga uporablja podjetje. Devizni splošna
tečaj je razmerje menjave dveh valut.
112.(c) člen

AverageNumberOfEm
ployees

Povprečni devizni tečaj

ifrs-full

X.XX duration

AverageForeignExchange
Rate

Povprečna dejanska davčna Odhodek za davek (prihodek od davka), deljen z raču razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen
novodskim dobičkom. [glej: Računovodski dobiček]
stopnja

Označba

ifrs-full

X.XX duration

Element type and
attributes

AverageEffectiveTaxRate

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Najeta posojila pri bankah, Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v primer: MSRP 7, IG31.A člen –
nediskontirani
denarni zvezi s posojili, najetimi pri bankah. [glej: Najeta poso začetek veljavnosti 1.1.2019,
tokovi
jila]
primer: MSRP 7, B11.D člen

X instant debit

X instant credit

X instant debit

X instant debit

X instant credit

BankBalancesAtCentral
BanksOtherThanMandato
ryReserveDeposits

BankBorrowingsUndis
countedCashFlows

BankDebtInstrumentsHeld

BankingArrangementsClas
sifiedAsCashEquivalents

BankOverdraftsClassifie
dAsCashEquivalents

BasicAndDilutedEarning
sLossPerShare

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

instru Znesek dolžniških instrumentov v posesti podjetja, ki jih splošna
praksa:
je izdala banka. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti] 112.(c) člen

MRS

MRS

MRS

1,

1,

1,

Osnovni in popravljeni Znesek čistega dobička na delnico, kadar sta osnovni in splošna praksa: MRS 1, 85. člen
čisti dobiček (izguba) na popravljeni čisti dobiček izmerjena kot enaka. [glej:
delnico
Osnovni dobiček (izguba) na delnico; Popravljeni čisti
dobiček (izguba) na delnico]

Prekoračitve na tekočih Znesek, dvignjen z računa, ki presega obstoječa stanja splošna praksa: MRS 7, 45. člen
računih pri bankah
denarnih sredstev. To se obravnava kot odobritev krat
koročnega posojila s strani banke. [glej: Denarna sred
stva in njihovi ustrezniki]

Drugi sporazumi z banko, Razvrstitev denarnih ustreznikov, ki predstavljajo spora splošna praksa: MRS 7, 45. člen
razvrščeni kot denarni zume z banko, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem
ustrezniki
izkazu ali pojasnilu. [glej: Denarni ustrezniki]

Bančni dolžniški
menti v posesti

Bančne in podobne provi Znesek bančnih in podobnih provizij, ki jih podjetje splošna
praksa:
zije
pripozna kot odhodek.
112.(c) člen

SL

X.XX duration

Stanja na računih pri Stanja na računih pri centralnih bankah razen depozitov, splošna
praksa:
centralnih bankah razen ki predstavljajo obvezne rezerve. [glej: Obvezni depoziti 112.(c) člen
obveznih depozitov rezerv rezerv pri centralnih bankah]

X duration debit

BankAndSimilarCharges

ifrs-full

Obveznosti iz naslova Znesek bančnih akceptov, pripoznanih kot obveznosti. splošna praksa: MRS 1, 55. člen
bančnih akceptov

X instant credit

BankAcceptanceLiabilities

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

Sklic

ifrs-full

Sredstva
iz
naslova Znesek bančnih akceptov, pripoznanih kot sredstva.
bančnih akceptov

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

BankAcceptanceAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X.XX duration

BasicAndDilutedEarning
sLossPerShareFromDiscon
tinuedOperations

BasicAndDilutedEarning
sLossPerShareFromDiscon
tinuedOperationsIncludin
gNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico razkritje: MSRP 14, 26. člen
iz ohranjenega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje
stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka.
[glej: Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na
delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije, povezano s poslovnim
izidom, in čisto gibanje povezanega odloženega davka;
Ohranjeno poslovanje [member]]

Osnovni in popravljeni
čisti dobiček (izguba) na
delnico iz ustavljenega
poslovanja, vključno s
čistim gibanjem stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije
in čistim gibanjem poveza
nega odloženega davka

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico razkritje: MSRP 14, 26. člen
iz ustavljenega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije
in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej:
Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico;
Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, povezano s poslovnim izidom, in
čisto gibanje povezanega odloženega davka; Ustavljeno
poslovanje [member]]

Osnovni in popravljeni Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico splošna praksa: MRS 1, 85. člen
čisti dobiček (izguba) na iz ustavljenega poslovanja. [glej: Osnovni in popravljeni
delnico iz ustavljenega čisti dobiček (izguba) na delnico]
poslovanja

Osnovni in popravljeni
čisti dobiček (izguba) na
delnico iz ohranjenega
poslovanja, vključno s
čistim gibanjem stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije
in čistim gibanjem poveza
nega odloženega davka

Osnovni in popravljeni Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico splošna praksa: MRS 1, 85. člen
čisti dobiček (izguba) na iz ohranjenega poslovanja. [glej: Osnovni in popravljeni
delnico iz ohranjenega čisti dobiček (izguba) na delnico]
poslovanja

Označba

SL

X.XX duration

X.XX duration

BasicAndDilutedEarning
sLossPerShareFromConti
nuingOperationsIncludin
gNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

ifrs-full

X.XX duration

Element type and
attributes

BasicAndDilutedEarning
sLossPerShareFromConti
nuingOperations

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/79

BasicEarningsLossPerShare

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOpera
tions

BasicEarningsLossPerShare X.XX duration
FromContinuingOperation
sIncludingNetMovementIn
RegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOpera
tions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega razkritje: MSRP 14, 26. člen
poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto
gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni
čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije,
povezano s poslovnim izidom, in čisto gibanje poveza
nega odloženega davka; Ohranjeno poslovanje [mem
ber]]

Osnovni čisti dobiček Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega razkritje: MRS 33, 68. člen
(izguba) na delnico iz usta poslovanja. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na
vljenega poslovanja
delnico; Ustavljeno poslovanje [member]]

Osnovni čisti dobiček
(izguba) na delnico iz
ohranjenega
poslovanja,
vključno s čistim gibanjem
stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije in čistim giba
njem povezanega odlože
nega davka

Osnovni čisti dobiček Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega razkritje: MRS 33, 66. člen
(izguba) na delnico iz poslovanja. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na
ohranjenega poslovanja
delnico; Ohranjeno poslovanje [member]]

Uradni list Evropske unije

X.XX duration

Sklic

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico, razkritje: MSRP 14, 26. člen
ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje pove
zanega odloženega davka. [glej: Osnovni in popravljeni
čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije,
povezano s poslovnim izidom, in čisto gibanje poveza
nega odloženega davka]

Pojasnilo oznake

Osnovni čisti dobiček Znesek dobička (izgube), ki se nanaša na navadne last razkritje: MRS 33, 66. člen
(izguba) na delnico
nike kapitala obvladujočega podjetja (števec), deljen s
tehtanim povprečnim številom uveljavljajočih se
navadnih delnic v obračunskem obdobju (imenovalec).

Osnovni in popravljeni
čisti dobiček na delnico
[abstract]

Osnovni in popravljeni
čisti dobiček (izguba) na
delnico, vključno s čistim
gibanjem stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in
čistim gibanjem poveza
nega odloženega davka

Označba

SL

X.XX duration

X.XX duration

BasicAndDilutedEarning
sPerShareAbstract

ifrs-full

Element type and
attributes

X.XX duration
BasicAndDilutedEarning
sLossPerShareIncludingNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDe
ferredTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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BasicEarningsPerShareAb
stract

BasisForAttributingReve
nuesFromExternalCusto
mersToIndividualCountries

BearerBiologicalAsset
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

text

Osnovni čisti dobiček
(izguba)
na
delnico,
vključno s čistim gibanjem
stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije in čistim giba
njem povezanega odlože
nega davka

X.XX duration

BasicEarningsLossPerSha
reIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

ifrs-full

Sklic

Plodonosna biološka sred Ta pripadnik pomeni plodonosna biološka sredstva. primer: MRS 41, 43. člen
stva [member]
Plodonosna biološka sredstva so tista, ki niso porabljiva.
[glej: Biološka sredstva; Porabljiva biološka sredstva
[member]]

Opis podlage za razpore Opis podlage za razporejanje prihodkov od zunanjih razkritje: MSRP 8, 33.(a) člen
janje prihodkov od zuna strank na posamezne države. [glej: Prihodki]
njih strank na posamezne
države

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico, ki vključuje razkritje: MSRP 14, 26. člen
čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odlože
nega davka. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na
delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije, povezano s poslovnim
izidom, in čisto gibanje povezanega odloženega davka]

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega razkritje: MSRP 14, 26. člen
poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto
gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni
čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije,
povezano s poslovnim izidom, in čisto gibanje poveza
nega odloženega davka; Ustavljeno poslovanje [mem
ber]]

Pojasnilo oznake

SL

Osnovni čisti dobiček na
delnico [abstract]

Osnovni čisti dobiček
(izguba) na delnico iz usta
vljenega
poslovanja,
vključno s čistim gibanjem
stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije in čistim giba
njem povezanega odlože
nega davka

Označba

X.XX duration

Element type and
attributes

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOpera
tionsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDefer
redTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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BearerPlants

BearerPlantsMember

BenefitsPaidOrPayable

BestEstimateAtAcquisition
DateOfContractualCashF
lowsNotExpectedToBeCol
lectedForAcquiredReceiva
bles

BiologicalAssets

BiologicalAssetsAgeMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

member

X instant debit

X instant debit

Sklic

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstav primer: MRS 16, 37.(i) člen
ljajo plodonosne trajnice. Plodonosna trajnica je živa
rastlina, ki (a) se uporablja za proizvodnjo kmetijskih
pridelkov ali preskrbo z njimi; (b) bo po pričakovanju
dala pridelek v več kot enem obdobju; ter (c) pri kateri je
verjetnost, da bo prodana kot kmetijski pridelek, zelo
majhna, razen občasne prodaje odpadkov. [glej: Opred
metena osnovna sredstva]

Pojasnilo oznake

3, B64.(h)(iii)

Vrednost živih živali ali rastlin, pripoznanih kot sredstva. razkritje: MRS 1, 54.(f) člen,
razkritje: MRS 41, 50. člen,
primer: MRS 41, 43. člen

Najboljša ocena pogodbenih denarnih tokov na datum razkritje: MSRP
prevzema, za katere se ne pričakuje, da bodo izterjani, člen
za terjatve, pridobljene v poslovni združitvi. [glej:
Poslovne združitve [member]]

Biološka sredstva, starost Ta pripadnik pomeni vsa biološka sredstva, kadar se primer: MRS 41, 43. člen
razdružijo po starosti. Predstavlja tudi standardno vred
[member]
nost za os „Biološka sredstva po starosti“, če se ne
uporablja noben drug pripadnik. [glej: Biološka sredstva]

Biološka sredstva

Najboljša ocena pogod
benih denarnih tokov za
pridobljene terjatve na
datum prevzema, za katere
se ne pričakuje, da bodo
izterjani

Izplačane pokojnine ali Znesek izplačanih pokojnin ali obveznosti za izplačilo razkritje: MRS 26, 35.(b)(v) člen
obveznosti za izplačilo pokojnin za pokojninske programe.
pokojnin

Plodonosne trajnice [mem Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih primer: MRS 16, 37.(i) člen
sredstev, ki predstavlja plodonosne trajnice. Plodonosna
ber]
trajnica je živa rastlina, ki (a) se uporablja za proiz
vodnjo kmetijskih pridelkov ali preskrbo z njimi; (b)
bo po pričakovanju dala pridelek v več kot enem
obdobju; ter (c) pri kateri je verjetnost, da bo prodana
kot kmetijski pridelek, zelo majhna, razen občasne
prodaje odpadkov. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

Plodonosne trajnice

Označba

SL

X duration debit

member

X instant debit

Element type and
attributes

L 143/82
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Biološka
sredstva
skupinah [axis]

BiologicalAssetsByGroupA axis
xis

axis

member

member

X instant debit

member

BiologicalAssetsByTypeA
xis

BiologicalAssetsGroup
Member

BiologicalAssetsMember

BiologicalAssetsPledgedAs
SecurityForLiabilities

BiologicalAssetsTypeMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

po Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 41, 41. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

po Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MRS 41, 43. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki splošna praksa: MRS 41, 50. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Pojasnilo oznake

Biološka sredstva,
[member]

vrsta Ta pripadnik pomeni vsa biološka sredstva, kadar se primer: MRS 41, 43. člen
razdružijo po vrstah. Predstavlja tudi standardno vred
nost za os „Biološka sredstva po vrstah“, če se ne upora
blja noben drug pripadnik. [glej: Biološka sredstva]

Biološka sredstva, zasta Vrednost bioloških sredstev, zastavljenih kot poroštvo za razkritje: MRS 41, 49.(a) člen
vljena kot poroštvo za obveznosti. [glej: Biološka sredstva]
obveznosti

Biološka sredstva [mem Ta pripadnik pomeni žive živali ali rastline. Predstavlja razkritje: MRS 17, 31.(a) člen –
ber]
tudi standardno vrednost za os „Biološka sredstva“, če se datum prenehanja veljavnosti
ne uporablja noben drug pripadnik.
1.1.2019, splošna praksa: MRS
41, 50. člen

Biološka sredstva, skupina Ta pripadnik pomeni vsa biološka sredstva, kadar se razkritje: MRS 41, 41. člen
[member]
razdružijo po skupinah. Predstavlja tudi standardno
vrednost za os „Biološka sredstva po skupinah“, če se
ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Biološka sred
stva]

SL

Biološka sredstva po vrstah Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MRS 41, 43. člen
[axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Biološka
sredstva
starosti [axis]

axis

BiologicalAssetsByAgeAxis

ifrs-full

Biološka sredstva [axis]

Označba

axis

Element type and
attributes

BiologicalAssetsAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration

X duration

BorrowingCostsAbstract

BorrowingCostsCapitalised

BorrowingCostsIncurred

BorrowingCostsRecognise
dAsExpense

Borrowings

BorrowingsAbstract

BorrowingsAdjustment
ToInterestRateBasis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX instant

X instant credit

X duration debit

izposojanja

MRS

1,

Znesek obresti in drugih stroškov podjetja, ki nastanejo splošna
praksa:
v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev.
112.(c) člen

1,

1,

Znesek neporavnanih finančnih sredstev, ki jih je splošna praksa: MRS 1, 55. člen
podjetje dolžno odplačati.

MRS

MRS

Uradni list Evropske unije

Najeta posojila, prilago Prilagoditev osnove (referenčne mere), uporabljene za splošna praksa: MSRP 7, 7. člen
izračun obrestne mere za najeta posojila. [glej: Najeta
ditev obrestne osnove
posojila]

Najeta posojila [abstract]

Najeta posojila

Stroški izposojanja, pripo Znesek obresti in drugih stroškov podjetja, ki nastanejo splošna
praksa:
v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev in se pripo 112.(c) člen
znani kot odhodek
znajo kot odhodek.

Nastali stroški izposojanja

SL

Usredstveni stroški izposo Znesek obresti in drugih stroškov, ki nastanejo podjetju razkritje: MRS 23, 26.(a) člen
janja
v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev, ki jih je
mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proiz
vodnji sredstva v pripravi in ki predstavljajo del nabavne
vrednosti tega sredstva.

Stroški
[abstract]

splošna
praksa:
112.(c) člen

Izdane obveznice, nedi Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v primer: MSRP 7, IG31.A člen –
skontirani denarni tokovi
zvezi z izdanimi obveznicami. [glej: Izdane obveznice] začetek veljavnosti 1.1.2019,
primer: MSRP 7, B11.D člen

Vrednost obveznic, ki jih je izdalo podjetje.

X instant credit

BondsIssuedUndiscounted
CashFlows

Sklic

Izdane obveznice

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Biološka sredstva, katerih Vrednost bioloških sredstev, katerih lastninska pravica je razkritje: MRS 41, 49.(a) člen
lastninska
pravica
je omejena. [glej: Biološka sredstva]
omejena

Označba

X instant credit

BondsIssued

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

BiologicalAssetsWhoseTit
leIsRestricted

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

BorrowingsInterestRate

BorrowingsInterestRateBa
sis

BorrowingsMaturity

BorrowingsOriginalCur
rency

BorrowingsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Najeta posojila, pripoznana Znesek, pripoznan na datum prevzema, za najeta poso splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
jila, prevzeta v poslovni združitvi. [glej: Najeta posojila; člen
na datum prevzema
Poslovne združitve [member]]

izvirna Valuta, v kateri so denominirana najeta posojila. [glej: splošna praksa: MSRP 7, 7. člen
Najeta posojila]

X instant credit

posojila,

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

Najeta
valuta

Zapadlost najetih posojil. [glej: Najeta posojila]

text

Najeta posojila, zapadlost

SL

Najeta posojila, obrestna Osnova (referenčna mera), uporabljena za izračun obre splošna praksa: MSRP 7, 7. člen
osnova
stne mere za najeta posojila. [glej: Najeta posojila]

Najeta posojila, obrestna Obrestna mera za najeta posojila. [glej: Najeta posojila] splošna praksa: MSRP 7, 7. člen
mera

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

X.XX instant

Najeta posojila, po vrstah
[abstract]

BorrowingsByNameMem
ber

ifrs-full

Najeta posojila po imenih Ta pripadnik pomeni vsa najeta posojila, kadar se splošna praksa: MSRP 7, 7. člen
[member]
razdružijo po imenih. Predstavlja tudi standardno vred
nost za os „Najeta posojila po imenih“, če se ne upora
blja noben drug pripadnik. [glej: Najeta posojila]

Sklic

member

Pojasnilo oznake

Najeta posojila po imenih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki splošna praksa: MSRP 7, 7. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Označba

axis

Element type and
attributes

BorrowingsByNameAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

member

member

X duration debit

BrandNames

BrandNamesMember

BroadcastingRightsMember

BrokerageFeeExpense

BrokerageFeeIncome

Buildings

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Pojasnilo oznake

Zgradbe

1,

1,

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja splošna praksa: MRS 16, 37. člen
amortizirljiva poslopja in podobne zgradbe, ki jih ima
podjetje za uporabo pri poslovanju. [glej: Opredmetena
osnovna sredstva]

MRS

MRS

praksa:
Prihodki iz naslova posred Znesek prihodkov, pripoznanih za posredniške provizije, splošna
niških provizij
ki jih zaračuna podjetje.
112.(c) člen

splošna
praksa:
119. člen

MRS

predvajanja Ta pripadnik pomeni pravice do predvajanja.

Odhodki
iz
naslova Znesek odhodkov, pripoznanih za posredniške provizije, splošna
praksa:
posredniških provizij
zaračunane podjetju.
112.(c) člen

Pravice do
[member]

38,

člen,
člen,
člen,
člen,
člen

Znesek neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo pravice primer: MRS 38, 119.(a) člen
do skupine dopolnilnih sredstev, kot je trgovska znamka
(ali storitvena znamka) in z njo povezano trgovsko ime,
formule, recepti in tehnološko znanje. [glej: Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

primer: MSRP 13, IE63.
primer: MSRP 13, B6.
razkritje: MSRP 14, 33.(b)
razkritje: MSRP 2, 45.(d)
splošna praksa: MSRP 7, 7.

Sklic

Blagovne znamke [mem Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 119.(a) člen
predstavljajo pravice do skupine dopolnilnih sredstev,
ber]
kot je trgovska znamka (ali storitvena znamka) in z
njo povezano trgovsko ime, formule, recepti in tehno
loško znanje. [glej: Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena]

Blagovne znamke

Spodnja vrednost razpona Ta pripadnik pomeni spodnjo vrednost razpona.
[member]

Označba

SL

X duration credit

member

Element type and
attributes

BottomOfRangeMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

X duration credit

BusinessCombination
sMember

CancellationOfTreasuryS
hares

CapitalCommitments

CapitalCommitmentsAb
stract

CapitalisationRateOfBorro
wingCostsEligibleForCapi
talisation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX duration

Sklic

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 3, B64. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih splošna praksa: MRS 16, 37. člen
sredstev, ki predstavlja amortizirljiva poslopja in
podobne zgradbe, ki jih ima podjetje za uporabo pri
poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

Pojasnilo oznake

Usredstvovalna mera (mera
kapitalizacije)
stroškov
izposojanja, primernih za
usredstvovanje

Obveze v zvezi s kapi
talom [abstract]

Tehtano povprečje obresti in drugih stroškov, ki jih ima razkritje: MRS 23, 26.(b) člen
podjetje z izposojanjem, ki se nanaša na tista najeta
posojila podjetja, ki v obdobju še niso poravnana,
razen na posojila, ki so bila namenjena izključno za
pridobitev sredstva v pripravi. [glej: Tehtano povprečje
[member]; Najeta posojila]

MRS

1,

Vrednost trezorskih delnic, preklicanih v obdobju. [glej: splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
Trezorske delnice]
člen

Obveze v zvezi s kapita Znesek prihodnjih kapitalskih izdatkov, ki se jih je splošna
praksa:
lom
podjetje obvezalo potrošiti.
112.(c) člen

Preklic trezorskih delnic

Poslovne združitve [mem Ta pripadnik pomeni transakcijo ali drug poslovni dogo razkritje: MSRP 3, B64. člen
ber]
dek, v katerem prevzemnik pridobi obvladovanje enega
ali več poslovnih subjektov. Transakcije, ki se včasih
imenujejo „prave spojitve“ ali „spojitve enakih“, so prav
tako poslovne združitve, kot se ta izraz uporablja v
MSRP 3.

Poslovne združitve [axis]

Zgradbe [member]

Označba

SL

X instant credit

axis

BusinessCombinationsAxis

ifrs-full

member

Element type and
attributes

BuildingsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Rezerva za odkup kapitala Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MRS 1, 108. člen
predstavlja rezervo za odkup lastnih delnic podjetja.
[member]

Kapitalske zahteve [axis]

Kapitalske zahteve [mem Ta pripadnik pomeni kapitalske zahteve, ki veljajo za razkritje: MRS 1, 136. člen
ber]
podjetje. Predstavlja tudi standardno vrednost za os
„Kapitalske zahteve“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik.

CapitalRedemptionReserve member
Member

axis

member

CapitalRequirementsAxis

CapitalRequirementsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 1, 136. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

SL

Rezerva za odkup kapitala Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo za splošna praksa: MRS 1, 55. člen
odkup lastnih delnic podjetja.

X instant credit

CapitalRedemptionReserve

za Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki splošna praksa: MRS 38, 119.
izhaja iz izdatkov za razvijanje, ki so se usredstvili pred člen
začetkom proizvajanja ali uporabe za poslovne namene.
Neopredmeteno sredstvo se lahko pripozna samo, če
lahko podjetje dokaže vse od naslednjega: (a) strokovno
izvedljivosti dokončanja neopredmetenega sredstva, tako
da bo na voljo za uporabo ali prodajo; (b) svoj namen
dokončati neopredmeteno sredstvo in ga uporabiti ali
prodati; (c) svojo sposobnost uporabiti ali prodati
neopredmeteno sredstvo; (d) kako bo neopredmeteno
sredstvo ustvarjalo verjetne prihodnje gospodarske kori
sti. Med drugim lahko podjetje pojasni obstoj trga za
učinke neopredmetenega sredstva ali za neopredmeteno
sredstvo samo, ali – če se bo uporabljalo znotraj podjetja
– koristnost neopredmetenega sredstva; (e) razpoložlji
vost ustreznih tehničnih, finančnih in drugih dejavnikov
za dokončanje razvijanja in za uporabo ali prodajo
neopredmetenega sredstva; (f) svojo sposobnost zane
sljivo izmeriti vrednost porabe, ki se pripisuje neopred
metenemu sredstvu v času njegovega razvijanja.

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Usredstveni izdatki
razvijanje [member]

Označba

member

Element type and
attributes

CapitalisedDevelopmentEx
penditureMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

CarryingAmountAccumu axis
latedDepreciationAmortisa
tionAndImpairmentAnd
GrossCarryingAmountAxis

ifrs-full

CarryingAmountAtTi
meOfSaleOfInvestmentPro
pertyCarriedAtCostWithin
FairValueModel

member

CapitalReserveMember

ifrs-full

Sklic

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja kapitalske splošna praksa: MRS 1, 55. člen
rezerve.

Pojasnilo oznake

Naložbene nepremičnine,
izkazane po pošteni vred
nosti v okviru modela
poštene vrednosti, ob
prodaji

razkritje: MRS 16, 73.(d) člen,
razkritje: MRS 16, 73.(e) člen,
razkritje: MRS 17, 32. člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 38,
118.(c) člen, razkritje: MRS 38,
118.(e) člen, razkritje: MRS 40,
76. člen, razkritje: MRS 40,
79.(c) člen, razkritje: MRS 40,
79.(d) člen, razkritje: MRS 41,
50. člen, razkritje: MRS 41, 54.(f)
člen, razkritje: MSRP 3, B67.(d)
člen, razkritje: MSRP 7, 35.H
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
35.I člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, splošna praksa: MSRP
7, IG29. člen – datum prene
hanja
veljavnosti
1.1.2018,
splošna
praksa:
MSRP
7,
37.(b) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Znesek, v trenutku prodaje, nepremičnin, izkazanih po razkritje: MRS 40, 78.(d)(ii) člen
pošteni vrednosti v okviru modela poštene vrednosti. – datum prenehanja veljavnosti
[glej: Po nabavni vrednosti v okviru modela poštene 1.1.2019
vrednosti [member]; Knjigovodska vrednost [member];
Naložbene nepremičnine]

Knjigovodska
vrednost, Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki
akumulirana amortizacija, domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
amortizacija in oslabitev postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
in bruto knjigovodska
vrednost [axis]

Kapitalska rezerva [mem Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MRS 1, 108. člen
ber]
predstavlja kapitalske rezerve.

Kapitalska rezerva

Označba

SL

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

CapitalReserve

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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CashAbstract

CashAdvancesAndLoans
FromRelatedParties

CashAdvancesAndLoan
X duration credit
sMadeToOtherPartiesClassi
fiedAsInvestingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Pojasnilo oznake

razkritje: MRS 16, 73.(e) člen,
razkritje: MRS 17, 32. člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 38,
118.(e) člen, razkritje: MRS 40,
76. člen, razkritje: MRS 40,
79.(d) člen, razkritje: MRS 41,
50. člen, razkritje: MSRP 3,
B67.(d) člen, razkritje: MSRP 7,
35.H člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 35.I
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
IG29.(a) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018, primer:
MSRP 7, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti 1.1.2018

Sklic

Denarni predujmi in poso Znesek denarnih predujmov in posojil drugim strankam primer: MRS 7, 16.(e) člen
jila drugim strankam, (razen predujmov in posojil finančne institucije), razvrš
razvrščeni kot naložbene čenih kot naložbene dejavnosti.
aktivnosti

Denarni predujmi in poso Denarni pritok iz predujmov in posojil od povezanih splošna praksa: MRS 7, 17. člen
jila od povezanih strank
strank. [glej: Povezane stranke [member]; Prejeti preduj
mi]

Znesek denarja v blagajni in depozitov na vpogled. [glej: splošna praksa: MRS 7, 45. člen
Denar v blagajni]

vrednost Ta pripadnik pomeni znesek, s katerim se sredstvo
pripozna v izkazu finančnega položaja (po odštetju
vseh nabranih amortizacijskih odpisov in nabranih
izgub zaradi oslabitve). Predstavlja tudi standardno vred
nost za os „Knjigovodska vrednost, akumulirana amor
tizacija, amortizacija in oslabitev in bruto knjigovodska
vrednost“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
[glej: Stroški amortizacije; Izguba zaradi oslabitve]

Denarna sredstva [abstract]

Denarna sredstva

Knjigovodska
[member]

Označba

SL

X instant debit

Cash

ifrs-full

member

Element type and
attributes

CarryingAmountMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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CashAndCashEquivalents

CashAndCashEquivalent
sAbstract

CashAndCashEquivalentsA X instant debit
mountContributedToFair
ValueOfPlanAssets

CashAndCashEquivalentsC X instant debit
lassifiedAsPartOfDisposal
GroupHeldForSale

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

X instant debit

CashAndBankBalancesAt
CentralBanks

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

CashAdvancesAndLoan
sMadeToRelatedParties

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
Pojasnilo oznake

Sklic

Denarna
sredstva
in
njihovi ustrezniki, razvrš
čeni kot del skupine za
odtujitev v posesti za
prodajo

Denarna
sredstva
in
njihovi ustrezniki, znesek,
ki prispeva k pošteni vred
nosti sredstev programa

sredstva
in
ustrezniki

Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki so splošna praksa: MRS 7, 45. člen
razvrščeni kot del skupine za odtujitev v posesti za
prodajo. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki;
Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo
[member]]

Znesek, ki ga v pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(a) člen
določenimi zaslužki predstavljajo denarna sredstva in
njihovi ustrezniki. [glej: Denarna sredstva in njihovi
ustrezniki; Sredstva programa, po pošteni vrednosti;
Programi z določenimi zaslužki [member]]

in Znesek denarja v blagajni in depozitov na vpogled razkritje: MRS 1, 54.(i) člen,
skupaj s kratkoročnimi, hitro unovčljivimi naložbami, razkritje: MRS 7, 45. člen, razkri
ki so takoj pretvorljive v znane zneske denarnih sredstev tje: MSRP 12, B13.(a) člen
in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepo
membno. [glej: Denarna sredstva; Denarni ustrezniki]

SL

Denarna
njihovi
[abstract]

Denarna
sredstva
njihovi ustrezniki

Stanja denarnih sredstev in Znesek stanj denarnih sredstev in stanj na računih pri splošna praksa: MRS 1, 55. člen
stanja na računih pri centralnih bankah.
centralnih bankah

Denarni predujmi in poso Denarni odtok za predujme in posojila povezanim stran splošna praksa: MRS 7, 16. člen
jila povezanim strankam
kam. [glej: Povezane stranke [member]]

Označba
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Denarna
sredstva
in
njihovi
ustrezniki
v
odvisnih
podjetjih
ali
pridobljenih ali odtujenih
poslovnih subjektih

CashAndCashEquivalent
sInSubsidiaryOrBusinesse
sAcquiredOrDisposed2013

CashAndCashEquivalent
sRecognisedAsOfAcquisi
tionDate

CashCollateralPledgedSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Sklic

Dano zavarovanje z denar
nimi sredstvi, ki je predmet
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnega
dogovora in ki ni bilo
pobotano s finančnimi
obveznostmi

Vrednost danega zavarovanja z denarnimi sredstvi, ki je primer: MSRP 7, IG40D. člen,
predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem primer: MSRP 7, 13C.(d)(ii) člen
pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobo
tano s finančnimi obveznostmi. [glej: Finančne obvezno
sti]

Denarna
sredstva
in Znesek, pripoznan na datum prevzema, za denarna sred splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
njihovi ustrezniki, pripo stva in njihove ustreznike, pridobljene v poslovni zdru člen
znani na datum prevzema žitvi. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki;
Poslovne združitve [member]]

Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v razkritje: MRS 7, 40.(c) člen
odvisnih podjetjih ali drugih poslovnih subjektih, katerih
obvladovanje je pridobljeno ali izgubljeno. [glej: Odvisna
podjetja [member]; Denarna sredstva in njihovi ustrez
niki]

Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v splošna praksa: MRS 7, 45. člen
izkazu denarnih tokov, kadar se razlikuje od zneska
denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v izkazu
finančnega položaja. [glej: Denarna sredstva in njihovi
ustrezniki]

Vrednost pomembnih stanj denarnih sredstev ali razkritje: MRS 7, 48. člen
denarnih ustreznikov, ki jih poseduje podjetje, a niso
na razpolago za uporabo v skupini. [glej: Denarna sred
stva in njihovi ustrezniki]

Pojasnilo oznake

SL

X instant debit

X duration debit

Denarna
sredstva
in
njihovi ustrezniki, če se
razlikujejo
od
izkaza
finančnega
položaja
[abstract]

CashAndCashEquivalentsIf
DifferentFromStatementOf
FinancialPositionAbstract

ifrs-full

Denarna
sredstva
in
njihovi ustrezniki, če se
razlikujejo
od
izkaza
finančnega položaja

CashAndCashEquivalentsIf X instant debit
DifferentFromStatementOf
FinancialPosition

Denarna
sredstva
in
njihovi ustrezniki v posesti
podjetja, ki niso na razpo
lago za uporabo v skupini

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

CashAndCashEquivalents
HeldByEntityUnavailable
ForUseByGroup

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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CashEquivalentsAbstract

CashFlowHedgesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ustrezniki

Varovanja denarnih tokov
pred tveganjem [abstract]

Denarni
[abstract]

Denarni ustrezniki

Prejeto
zavarovanje
z
denarnimi sredstvi, ki je
predmet izvršljivega sploš
nega
dogovora
o
vzajemnem pobotanju ali
podobnega dogovora in ki
ni bilo pobotano s finanč
nimi sredstvi

Označba

Sklic

Znesek kratkoročnih, hitro unovčljivih naložb, ki so splošna praksa: MRS 7, 45. člen
takoj pretvorljive v znane zneske denarnih sredstev in
pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomem
bno.

Vrednost prejetega zavarovanja z denarnimi sredstvi, ki primer: MSRP 7, IG40D. člen,
je predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem primer: MSRP 7, 13C.(d)(ii) člen
pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobo
tano s finančnimi sredstvi. [glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

SL

X instant debit

CashEquivalents

ifrs-full

Element type and
attributes

CashCollateralReceivedSub X instant credit
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration debit

CashFlowsFromUsedInDe
creaseIncreaseInRestricted
CashAndCashEquivalents

CashFlowsFromUsedInDe
creaseIncreaseInShortterm
DepositsAndInvestments

ifrs-full

ifrs-full

Denarni tokovi iz (upora Denarni pritok (odtok) zaradi zmanjšanja (povečanja) splošna praksa: MRS 7, 16. člen
bljeni pri) zmanjšanja kratkoročnih depozitov in naložb.
(povečanju) kratkoročnih
depozitov in naložb

Denarni pritok (odtok) zaradi zmanjšanja (povečanja) splošna praksa: MRS 7, 16. člen
denarnih sredstev in njihovih ustreznikov z omejitvami.
[glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki z omejitva
mi]

Skupni denarni tokovi, ki izhajajo iz izgube obvlado razkritje: MRS 7, 39. člen
vanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih enot, razvrš
čeni kot naložbene aktivnosti. [glej: Odvisna podjetja
[member]]

razkritje: MRS 39, 86.(b) člen,
razkritje: MSRP 7, 24.A člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.B člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.C člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Sklic

SL

Denarni tokovi iz (upora
bljeni pri) zmanjšanja
(povečanju) denarnih sred
stev in njihovih ustrez
nikov z omejitvami

Denarni tokovi, ki izhajajo
iz izgube obvladovanja
odvisnih podjetij ali drugih
poslovnih enot, razvrščeni
kot naložbene aktivnosti

CashFlowsFromLosingCon
trolOfSubsidiariesOrOther
BusinessesClassifiedAsInve
stingActivities

ifrs-full

X duration debit

Denarni tokovi iz ohranje
nega in ustavljenega poslo
vanja [abstract]

CashFlowsFromContinuin
gAndDiscontinuedOpera
tionsAbstract

Pojasnilo oznake

Varovanja denarnih tokov Ta pripadnik pomeni varovanja pred izpostavljenostjo
pred tveganjem [member] spremenljivosti denarnih tokov, ki (a) jih je mogoče
pripisati posameznemu tveganju, povezanem s pripo
znanim sredstvom ali obveznostjo (kot so vsa ali neka
tera prihodnja plačila obresti za dolg s spremenljivo
obrestno mero) ali zelo verjetnimi napovedanimi tran
sakcijami, in (b) lahko vplivajo na poslovni izid. [glej:
Varovanja pred tveganjem [member]]

Označba

ifrs-full

member

Element type and
attributes

CashFlowHedgesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Denarni tokovi iz razisko
vanja (uporabljeni pri razi
skovanju) in vrednotenja
rudnih bogastev, razvrščeni
kot poslovne aktivnosti

X duration debit

X duration debit

X duration debit

X duration debit

CashFlowsFromUsedInEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResourcesClas
sifiedAsOperatingActivities

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivities

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesAbstract

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesConti
nuingOperations

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesDisconti
nuedOperations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Denarni tokovi iz aktiv
nosti financiranja (upora
bljeni pri aktivnostih finan
ciranja), ustavljeno poslo
vanje

Denarni tokovi iz aktiv
nosti financiranja (upora
bljeni pri aktivnostih finan
ciranja), ohranjeno poslo
vanje

Denarni tokovi iz aktiv
nosti financiranja (upora
bljeni pri aktivnostih finan
ciranja) [abstract]

Sklic

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen
aktivnostih financiranja) podjetja, povezani z ustavljenim
poslovanjem. [glej: Ustavljeno poslovanje [member];
Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni
pri aktivnostih financiranja)]

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen
aktivnostih financiranja) podjetja, povezani z ohranjenim
poslovanjem. [glej: Ohranjeno poslovanje [member];
Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni
pri aktivnostih financiranja)]

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri razkritje: MRS 7, 10. člen, razkri
aktivnostih financiranja), ki so dejavnosti, katerih posle tje: MRS 7, 50.(d) člen
dice so spremembe obsega in sestave vplačanega lastni
škega kapitala in najetih posojil podjetja.

Denarni tokovi, ki izhajajo iz iskanja rudnih bogastev (so razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen
uporabljeni pri iskanju rudnih bogastev), vključno z
rudninami, nafto, zemeljskim plinom in podobnimi
neobnovljivimi viri, potem ko podjetje pridobi zakonske
pravice za raziskovanje na določenem območju, ter
ugotovitev tehnične izvedljivosti in ekonomske upraviče
nosti pridobivanja rudnega bogastva, razvrščeni kot
poslovne aktivnosti.

Denarni tokovi, ki izhajajo iz (so uporabljeni pri) iskanja razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen
rudnih bogastev, vključno z rudninami, nafto, zemelj
skim plinom in podobnimi neobnovljivimi viri, potem
ko podjetje pridobi zakonske pravice za raziskovanje na
določenem območju, ter ugotovitev tehnične izvedlji
vosti in ekonomske upravičenosti pridobivanja rudnega
bogastva, razvrščeni kot naložbene aktivnosti.

Pojasnilo oznake

SL

Denarni tokovi iz aktiv
nosti financiranja (upora
bljeni pri aktivnostih finan
ciranja)

Denarni tokovi iz (upora
bljeni pri) raziskovanja in
vrednotenja rudnih boga
stev, razvrščeni kot nalož
bene aktivnosti

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

CashFlowsFromUsedInEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResourcesClas
sifiedAsInvestingActivities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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CashFlowsFromUsedInIn
suranceContracts

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivities

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesAbstract

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesContinuin
gOperations

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesDisconti
nuedOperations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

X duration debit

Pojasnilo oznake

Sklic

Denarni tokovi iz nalož
benih aktivnosti (upora
bljeni pri naložbenih aktiv
nostih), ustavljeno poslova
nje

Denarni tokovi iz nalož
benih aktivnosti (upora
bljeni pri naložbenih aktiv
nostih), ohranjeno poslo
vanje

Denarni tokovi iz nalož
benih aktivnosti (upora
bljeni pri naložbenih aktiv
nostih) [abstract]

Denarni tokovi iz nalož
benih aktivnosti (upora
bljeni pri naložbenih aktiv
nostih)

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen
naložbenih aktivnostih) podjetja, povezani z ustavljenim
poslovanjem. [glej: Ustavljeno poslovanje [member];
Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni
pri naložbenih aktivnostih)]

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen
naložbenih aktivnostih) podjetja, povezani z ohranjenim
poslovanjem. [glej: Ohranjeno poslovanje [member];
Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni
pri naložbenih aktivnostih)]

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) naložbenih aktivno razkritje: MRS 7, 10. člen, razkri
sti, ki so pridobivanje in odtujevanje dolgoročnih sred tje: MRS 7, 50.(d) člen
stev in drugih naložb, ki ne spadajo med denarne ustrez
nike.

Denarni tokovi iz zavaro Denarni tokovi iz zavarovalnih pogodb (uporabljeni pri razkritje: MSRP 4, 37.(b) člen
valnih pogodb (uporabljeni zavarovalnih pogodbah). [glej: Vrste zavarovalnih
pri zavarovalnih pogod pogodb [member]]
bah)

Denarni tokovi iz (upora Skupni znesek denarnih tokov, ki predstavlja povečanja primer: MRS 7, 50.(c) člen
bljeni
pri)
povečanj sposobnosti podjetja za izvajanje poslovnih aktivnosti
poslovne sposobnosti
(na primer merjeno z enotami izložka na dan).

Denarni tokovi iz (upora Denarni pritok (odtok) zaradi zmanjšanja (povečanja) splošna praksa: MRS 7, 17. člen
bljeni
pri)
povečanja najetih kratkoročnih posojil. [glej: Kratkoročna najeta
(zmanjšanju) kratkoročnih posojila]
posojil

Označba

SL

X duration debit

X duration debit

CashFlowsFromUsedInIn
X duration debit
creasesInOperatingCapacity

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

CashFlowsFromUsedInIn
creaseDecreaseInCurrent
Borrowings

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Element type and
attributes
Pojasnilo oznake

Sklic

Denarni
tokovi
iz
poslovnih aktivnosti (upo
rabljeni pri poslovnih
aktivnostih),
ohranjeno
poslovanje
Denarni
tokovi
iz
poslovnih aktivnosti (upo
rabljeni pri poslovnih
aktivnostih),
ustavljeno
poslovanje

Denarni tokovi iz poslo Denarni tokovi iz poslovanja (uporabljeni pri poslova primer: MRS 7 A Izkaz denarnih
vanja (uporabljeni pri nju) podjetja.
tokov za podjetje, ki ni finančna
poslovanju)
institucija, primer: MRS 7, 20.
člen

X duration debit

X duration debit

X duration

X duration

CashFlowsFromUsedInO
peratingActivitiesConti
nuingOperations

CashFlowsFromUsedInO
peratingActivitiesDisconti
nuedOperations

CashFlowsFromUsedInO
perations

CashFlowsFromUsedInO
perationsBeforeChangesIn
WorkingCapital

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Denarni tokovi iz poslo Denarni pritok (odtok) iz poslovanja podjetja pred spre primer: MRS 7 A Izkaz denarnih
vanja (uporabljeni pri membami obratnega kapitala.
tokov za podjetje, ki ni finančna
institucija, splošna praksa: MRS 7,
poslovanju) pred spre
20. člen
membami obratnega kapi
tala

SL

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen
poslovnih aktivnostih) podjetja, povezani z ustavljenim
poslovanjem. [glej: Ustavljeno poslovanje [member];
Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri
poslovnih aktivnostih)]

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen
poslovnih aktivnostih) podjetja, povezani z ohranjenim
poslovanjem. [glej: Ohranjeno poslovanje [member];
Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri
poslovnih aktivnostih)]

Denarni
tokovi
iz
poslovnih aktivnosti (upo
rabljeni pri poslovnih
aktivnostih) [abstract]

CashFlowsFromUsedInO
peratingActivitiesAbstract

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri razkritje: MRS 7, 10. člen, razkri
poslovnih aktivnostih), ki so glavne aktivnosti, ki prina tje: MRS 7, 50.(d) člen
šajo dobiček podjetja, in druge aktivnosti, ki niso nalož
bene aktivnosti ali aktivnosti financiranja. [glej: Prihodki]

ifrs-full

Denarni
tokovi
iz
poslovnih aktivnosti (upo
rabljeni pri poslovnih
aktivnostih)

Denarni tokovi iz (upora Skupni znesek denarnih tokov, ki so potrebni za ohra primer: MRS 7, 50.(c) člen
bljeni
pri)
ohranjanja njanje sedanje sposobnosti podjetja za izvajanje
poslovne sposobnosti
poslovnih aktivnosti (na primer merjeno z enotami
izložka na dan).

Označba

CashFlowsFromUsedInO
peratingActivities

X duration

CashFlowsFromUsedIn
X duration debit
MaintainingOperatingCapa
city

Element name/role URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

CashOnHand

CashOutflowForLeases

CashPaidLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

CashPaymentsForFuture
ContractsForwardContract
sOptionContractsAndS
wapContractsClassifiedA
sInvestingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

X duration debit

Pojasnilo oznake

Denarna plačila za standar
dizirane in nestandardizi
rane terminske pogodbe,
opcije
in
zamenjave,
razvrščena kot naložbene
aktivnosti

Plačana denarna sredstva,
obveznosti iz naslova
izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb

Denarni odtok za najeme

Denar v blagajni

Denarni tokovi, upora
bljeni za pridobitev obvla
dovanja odvisnih podjetij
ali drugih poslovnih enot,
razvrščeni kot naložbene
aktivnosti

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

Sklic

razkritje: MSRP 16, 53.(g) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019

Denarni odtok za standardizirane in nestandardizirane primer: MRS 7, 16.(g) člen
terminske pogodbe, opcije in zamenjave, razen če se
take pogodbe posedujejo za posredovanje ali trgovanje
ali so plačila razvrščena kot aktivnosti financiranja.

Zmanjšanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih primer: MSRP 4, IG37.(c) člen,
in pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz plačanih denarnih primer: MSRP 4, 37.(e) člen
sredstev. [glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavaro
valnih in pozavarovalnih pogodb]

Denarni odtok za najeme.

Znesek denarja, ki ga ima podjetje. To ne vključuje splošna praksa: MRS 7, 45. člen
depozitov na vpogled.

Skupni denarni tokovi, uporabljeni za pridobitev obvla razkritje: MRS 7, 39. člen
dovanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih enot,
razvrščeni kot naložbene aktivnosti. [glej: Odvisna
podjetja [member]]

Denarni tokovi, upora Denarni odtok za raziskovalne in razvojne dejavnosti.
bljeni pri raziskovalnih in
razvojnih dejavnostih

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

CashFlowsUsedInObtai
ningControlOfSubsidiarie
sOrOtherBusinessesClassi
fiedAsInvestingActivities

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

CashFlowsUsedInExplora
tionAndDevelopmentActi
vities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

X duration credit

CashRepaymentsOfAdvan
cesAndLoansFromRelated
Parties

CashTransferred

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Denarni prejemki iz vračila Denarni pritok iz predujmov in posojil povezanim stran splošna praksa: MRS 7, 16. člen
predujmov in posojil pove kam, ki se vrnejo podjetju. [glej: Povezane stranke
zanim strankam
[member]]

X duration debit

CashReceiptsFromRepay
mentOfAdvancesAndLoan
sMadeToRelatedParties

ifrs-full

Prenesena denarna sredstva Poštena vrednost denarnih sredstev, prenesenih kot razkritje: MSRP 3, B64.(f)(i) člen
nadomestilo v poslovni združitvi, na datum prevzema.
[glej: Poslovne združitve [member]]

SL

Denarna vračila predujmov Denarni odtok za vračila predujmov in posojil od pove splošna praksa: MRS 7, 17. člen
in posojil od povezanih zanih strank. [glej: Povezane stranke [member]; Prejeti
strank
predujmi]

Denarni
prejemki
iz Denarni pritok iz vračila predujmov in posojil drugim primer: MRS 7, 16.(f) člen
predujmov
in
posojil strankam (razen iz vračil predujmov in posojil finančne
drugim strankam, razvrš institucije), razvrščen kot naložbene aktivnosti.
čeni kot naložbene aktiv
nosti

Denarni pritok iz standardiziranih in nestandardiziranih primer: MRS 7, 16.(h) člen
terminskih pogodb, opcij in zamenjav, razen če se take
pogodbe posedujejo za posredovanje ali trgovanje ali so
prejemki razvrščeni kot aktivnosti financiranja.

Pojasnilo oznake

X duration debit
CashReceiptsFromRepay
mentOfAdvancesAndLoan
sMadeToOtherPartiesClassi
fiedAsInvestingActivities

Denarni prejemki iz stan
dardiziranih in nestandar
diziranih
terminskih
pogodb, opcij in zamenjav,
razvrščeni kot naložbene
aktivnosti

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

CashReceiptsFromFuture
ContractsForwardContract
sOptionContractsAndS
wapContractsClassifiedA
sInvestingActivities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Kategorije
finančnih
[abstract]

CategoriesOfCurrentFinan
cialLiabilitiesAbstract

CategoriesOfFinancialAs
setsAbstract

CategoriesOfFinancialAs
setsAxis

CategoriesOfFinancialLiabi
litiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Uradni list Evropske unije

Kategorije
finančnih
obveznosti [abstract]

Kategorije finančnih sred Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 8. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
stev [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Kategorije finančnih sred
stev [abstract]

kratkoročnih
obveznosti

kratkoročnih
sredstev

Ta pripadnik pomeni vse kategorije sredstev, pripo razkritje: MSRP 15, 128.(a) člen
znanih na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo – začetek veljavnosti 1.1.2018
ali izpolnitvijo pogodb s kupci. Pomeni tudi standardno
vrednost za os „Kategorije sredstev, pripoznanih na
podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci“, če se ne uporablja noben drug pripad
nik. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi stroškov,
povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci]

SL

axis

Kategorije
finančnih
[abstract]

CategoriesOfCurrentFinan
cialAssetsAbstract

ifrs-full

Kategorije sredstev, pripo
znanih na podlagi stroš
kov, povezanih s pridobit
vijo ali izpolnitvijo pogodb
s kupci [member]

member

CategoriesOfAssetsReco
gnisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWithCu
stomersMember

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Kategorije sredstev, pripo Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 15, 128.(a) člen
znanih na podlagi stroš domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi – začetek veljavnosti 1.1.2018
kov, povezanih s pridobit postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
vijo ali izpolnitvijo pogodb
s kupci [axis]

Označba

axis

Element type and
attributes

CategoriesOfAssetsReco
gnisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWithCu
stomersAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sprememba vrednosti v
bazičnih točkah izraženih
valutnih tečajnih razmikov
[abstract]

Sprememba
vrednosti
terminskih
elementov
nestandardiziranih termin
skih pogodb [abstract]

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialLiabilitiesAbstract

CategoriesOfRelatedPartie
sAxis

ChangeInAmountRecogni
sedForPreacquisitionDefer
redTaxAsset

ChangeInValueOfForei
gnCurrencyBasisSpread
sAbstract

ChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardCon
tractsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Sklic

Povečanje
(zmanjšanje)
zneska, pripoznanega za
terjatev za odloženi davek
pred prevzemom

Povečanje (zmanjšanje) prevzemnikove terjatve za odlo razkritje: MRS 12, 81.(j) člen
ženi davek pred prevzemom, ki izhaja iz poslovne zdru
žitve, ki spremeni verjetnost realizacije terjatve s strani
prevzemnika. [glej: Terjatve za odloženi davek; Poslovne
združitve [member]]

povezanih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 24, 19. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

SL

Kategorije
strank [axis]

Kategorije nekratkoročnih
finančnih
obveznosti
[abstract]

Kategorije nekratkoročnih
finančnih
sredstev
[abstract]

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialAssetsAbstract

axis

Pojasnilo oznake

Kategorije
finančnih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 8. člen
obveznosti [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Označba

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

CategoriesOfFinancialLiabi
litiesAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsAbstract

ChangesInAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtI
nitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueYetToBe
RecognisedAbstract

ChangesInAllowanceAc
countForCreditLossesOfFi
nancialAssetsAbstract

ChangesInBiologicalAssets

ChangesInBiologicalAsset
sAbstract

ChangesInContingentLiabi
litiesRecognisedInBusiness
CombinationAbstract

ChangesInDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsu
ranceContractsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

X duration debit

Element type and
attributes
Pojasnilo oznake

Sklic

Spremembe
odloženih
stroškov pridobivanja iz
naslova
zavarovalnih
pogodb [abstract]

Spremembe
pogojnih
obveznosti, pripoznanih v
poslovni
združitvi
[abstract]

Spremembe bioloških sred
stev [abstract]

SL

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) bioloških sredstev. [glej: Biološka razkritje: MRS 41, 50. člen
bioloških sredstev
sredstva]

Spremembe
konta
popravkov vrednosti za
kreditne izgube finančnih
sredstev [abstract]

Spremembe skupne razlike
med pošteno vrednostjo
ob začetnem pripoznanju
in transakcijsko ceno, ki
se še mora pripoznati v
poslovnem izidu [abstract]

Sprememba časovne vred
nosti opcij [abstract]

Označba
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Opis sprememb izpostav Opis sprememb izpostavljenosti tveganjem, ki izhajajo iz razkritje: MSRP 7, 33.(c) člen
ljenosti tveganju
finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti,
razred [member]]

Spremembe pri merjenju
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja [abstract]

Spremembe pri merjenju
poštene vrednosti, obvez
nosti [abstract]

ChangesInFairValueMeasu
rementAssetsAbstract

ChangesInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEqui
tyInstrumentsAbstract

ChangesInFairValueMeasu
rementLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

ChangesInExposureToRisk

[glej: razkritje: MRS 1, 106.(d) člen

ifrs-full

kapitala.

Spremembe
lastniškega
kapitala [abstract]

SL

Spremembe pri merjenju
poštene vrednosti, sredstva
[abstract]

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje)
lastniškega kapitala
Lastniški kapital]

ChangesInEquityAbstract

lastniškega

Sklic

ifrs-full

X duration credit

Pojasnilo oznake

ChangesInEquity

Spremembe
obveznosti
(terjatve)
za
odloženi
davek [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

ChangesInDeferredTaxLia
bilityAssetAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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ifrs-full

ChangesInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributa
bleToChangesInCreditRi
skOfLiability

ChangesInFairValueOfFi
X duration
nancialAssetsRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstru
ments

ifrs-full

X duration credit

Povečanje
(zmanjšanje)
poštene vrednosti finančne
obveznosti, ki ga je
mogoče pripisati spre
membam
kreditnega
tveganja obveznosti

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančne
obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam
kreditnega tveganja te obveznosti. [glej: Kreditno
tveganje [member]]

razkritje: MSRP 7, 10.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
10.A(a) člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpe razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen –
ljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumen začetek veljavnosti 1.1.2018
tov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi kot
merjenimi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
[glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]; Finančna
sredstva]

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnega razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen –
sredstva (ali skupine finančnih sredstev), določenega začetek veljavnosti 1.1.2018
kot merjenega po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega
tveganja tega sredstva, določeno: (a) kot znesek spre
membe njegove poštene vrednosti, ki ga ni mogoče
pripisati spremembam tržnih razmer, ki povzročajo
tržno tveganje; ali (b) z uporabo druge metode, ki po
mnenju podjetja natančneje odraža znesek spremembe
njegove poštene vrednosti, ki se ga lahko pripiše spre
membam kreditnega tveganja sredstva. [glej: Kreditno
tveganje [member]; Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

SL

Povečanje
(zmanjšanje)
poštene vrednosti kreditnih
izpeljanih finančnih instru
mentov
ali
podobnih
instrumentov, povezanih s
finančnimi sredstvi, dolo
čenimi kot merjenimi po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Povečanje
(zmanjšanje)
poštene
vrednosti
finančnih sredstev, dolo
čenih kot merjenih po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki ga je
mogoče pripisati spre
membam
kreditnega
tveganja finančnih sredstev

X duration debit

ChangesInFairValueOfFi
nancialAssetsAttributable
ToChangesInCreditRiskOf
FinancialAssets

ifrs-full

Označba

Spremembe pri merjenju
poštene vrednosti kredit
nega izpeljanega finanč
nega instrumenta [abstract]

Element type and
attributes

ChangesInFairValueOfCre
ditDerivativeAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Spremembe dobrega imena
[abstract]

Spremembe
neopred
metenih
sredstev
in
dobrega imena [abstract]

ChangesInGoodwill

ChangesInGoodwillAb
stract

ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpe razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen –
ljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumen datum prenehanja veljavnosti
tov, povezanih s posojili ali terjatvami. [glej: Izpeljani 1.1.2018
finančni instrumenti [member]]

Uradni list Evropske unije

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen razkritje: MRS 38, 118.(e) člen
neopredmetenih sredstev dobrega imena. [glej: Neopredmetena sredstva razen
razen dobrega imena
dobrega imena]

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) dobrega imena. [glej: Dobro ime] razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen
dobrega imena

Povečanje
(zmanjšanje)
poštene vrednosti kreditnih
izpeljanih finančnih instru
mentov
ali
podobnih
instrumentov, povezanih s
posojili ali terjatvami

X duration

ChangesInFairValueOf
LoansOrReceivablesRela
tedCreditDerivativesOrSi
milarInstruments

ifrs-full

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti posojil ali razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen –
terjatev, ki ga je mogoče pripisati spremembam kredit datum prenehanja veljavnosti
nega tveganja posojil in terjatev, določeno: (a) kot 1.1.2018
znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki ga ni
mogoče pripisati spremembam tržnih razmer, ki povzro
čajo tržno tveganje; ali (b) z uporabo druge metode, ki
po mnenju podjetja natančneje odraža znesek spre
membe njihove poštene vrednosti, ki se ga lahko pripiše
spremembam kreditnega tveganja sredstev. [glej:
Kreditno tveganje [member]; Tržno tveganje [member]]

Pojasnilo oznake

SL

X duration debit

Povečanje
(zmanjšanje)
poštene vrednosti posojil
ali terjatev, ki ga je
mogoče pripisati spre
membam
kreditnega
tveganja finančnih sredstev

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

ChangesInFairValueOf
LoansOrReceivablesAttri
butableToChangesInCredi
tRiskOfFinancialAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Spremembe
naložbenih
nepremičnin [abstract]

Spremembe obveznosti, ki
izhajajo iz aktivnosti finan
ciranja [abstract]

Spremembe obveznosti iz
naslova izdanih zavaro
valnih in pozavarovalnih
pogodb [abstract]

Opis sprememb metod in
predpostavk, uporabljenih
pri pripravi analize občut
ljivosti

X duration debit

ChangesInInvestmentPro
perty

ChangesInInvestmentPro
pertyAbstract

ChangesInLiabilitiesAri
singFromFinancingActivi
tiesAbstract

ChangesInLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIs
suedAbstract

ChangesInMethodsAndAs text
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Zmanjšanje (povečanje) zalog dokončanih proizvodov in primer: MRS 1, 102. člen, razkri
nedokončane proizvodnje. [glej: Zaloge; Kratkoročni tje: MRS 1, 99. člen
dokončani proizvodi; Kratkoročna nedokončana proiz
vodnja]

Pojasnilo oznake

SL

Opis sprememb metod in predpostavk, uporabljenih pri razkritje: MSRP 7, 40.(c) člen
pripravi analize občutljivosti za vrste tržnih tveganj, ki
jim je izpostavljeno podjetje. [glej: Tržno tveganje [mem
ber]]

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) naložbenih nepremičnin. [glej: razkritje: MRS 40, 79.(d) člen,
Naložbene nepremičnine]
razkritje: MRS 40, 76. člen
naložbenih nepremičnin

Zmanjšanje
(povečanje)
zalog dokončanih proiz
vodov in nedokončane
proizvodnje

X duration debit

ChangesInInventoriesOfFi
nishedGoodsAndWorkIn
Progress

Spremembe
neopred
metenih sredstev razen
dobrega imena [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAb
stract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ChangesInMethodsUsedTo
MeasureRisk

ChangesInNetAssetsAvaila
bleForBenefitsAbstract

ChangesInNetDefinedBene
fitLiabilityAssetAbstract

ChangesInNominalAmoun
tOfCreditDerivativeAb
stract

ChangesInNumberOfShare
sOutstandingAbstract

ChangesInObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingRisk

ChangesInOtherProvisions

ChangesInOtherProvision
sAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

Spremembe drugih rezer
vacij [abstract]

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) drugih rezervacij. [glej: Druge razkritje: MRS 37, 84. člen
drugih rezervacij
rezervacije]

Opis sprememb ciljev, Opis sprememb ciljev, usmeritev in postopkov za obvla razkritje: MSRP 7, 33.(c) člen
usmeritev in postopkov za dovanje tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov.
obvladovanje tveganja
[glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

Spremembe števila izdanih
uveljavljajočih se delnic
[abstract]

Spremembe nominalnega
zneska kreditnega izpelja
nega finančnega instru
menta [abstract]

Spremembe čiste obvez
nosti za določene zaslužke
(sredstva
določenega
zaslužka) [abstract]

Spremembe čistih sredstev,
ki so na voljo za pokoj
nine [abstract]

Opis sprememb metod za Opis sprememb metod, ki se uporabljajo za merjenje razkritje: MSRP 7, 33.(c) člen
tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. [glej:
merjenje tveganja
Finančni instrumenti, razred [member]]

Označba

SL

X duration credit

text

text

Element type and
attributes

29.5.2019
L 143/107

ChangesInRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalance
sAbstract

ChangesInRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalance
sAbstract

ChangesInReimbursemen
tRightsAbstract

ChangesInReimbursemen
tRightsAtFairValue

ChangesInReinsuranceAs
setsAbstract

ChangesInTaxRatesOrTax
LawsEnactedOrAnnoun
cedMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

do

Spremembe
davčnih Ta pripadnik pomeni spremembe davčnih stopenj ali primer: MRS 10, 22.(h) člen
stopenj
ali
sprejetih sprejetih oziroma napovedanih davčnih zakonov.
oziroma
napovedanih
davčnih zakonov [mem
ber]

Spremembe
pozavaro
valnih sredstev [abstract]

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti pravic do razkritje: MRS 19, 141. člen
pravic do povračila, po povračila. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Pravice
pošteni vrednosti
do povračila, po pošteni vrednosti]

Spremembe pravic
povračila [abstract]

Spremembe stanj v breme
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije [abstract]

Spremembe stanj v dobro
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije [abstract]

Spremembe opredmetenih
osnovnih
sredstev
[abstract]

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev. razkritje: MRS 16, 73.(e) člen
opredmetenih
osnovnih [glej: Opredmetena osnovna sredstva]
sredstev

Označba

SL

member

X duration debit

ChangesInPropertyPlantAn
dEquipmentAbstract

ifrs-full

Element type and
attributes

ChangesInPropertyPlantAn X duration debit
dEquipment

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

axis

ClaimsReportedByPolicy
holders

ClassesOfAcquiredReceiva
blesAxis

ClassesOfAcquiredReceiva
blesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

X instant credit

ClaimsIncurredButNotRe
ported

ifrs-full

Razredi prevzetih terjatev Ta pripadnik pomeni razrede terjatev, ki so bile prevzete razkritje: MSRP 3, B64.(h) člen
v poslovnih združitvah. Pomeni tudi standardno vred
[member]
nost za os „Razredi prevzetih terjatev“, če se ne upora
blja noben drug pripadnik. [glej: Poslovne združitve
[member]]

Razredi prevzetih terjatev Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 3, B64.(h) člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Škode, ki so jih prijavili Znesek obveznosti za škode, ki so jih prijavili imetniki primer: MSRP 4, IG22.(b) člen,
polic zaradi nastopa zavarovanih dogodkov. [glej: Vrste primer: MSRP 4, 37.(b) člen
imetniki polic
zavarovalnih pogodb [member]]

SL

Nastale, a še ne prijavljene Znesek obveznosti za zavarovane dogodke, ki so se primer: MSRP 4, IG22.(c) člen,
zgodili, vendar zanje imetniki polic še niso prijavili škod. primer: MSRP 4, 37.(b) člen
škode

Plačane škode in upraviče Znesek škod in upravičenj, plačanih imetnikom polic, splošna praksa: MRS 1, 85. člen
nja,
brez
povrnitve brez povrnitve zneskov iz naslova pozavarovanja.
zneskov iz naslova pozava
rovanja

X duration debit

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNe
tOfReinsuranceRecoveries

CirculationRevenue

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Opis okoliščin, ki so Opis okoliščin ali poslovnih dogodkov, ki so privedli do razkritje: MRS 2, 36.(g) člen
privedle do razveljavitve razveljavitve delnega odpisa zalog na čisto iztržljivo
delnega odpisa zalog
vrednost. [glej: Zaloge; Razveljavitev delnega odpisa
zalog]

Pojasnilo oznake

text

Označba

CircumstancesLeadingTo
ReversalsOfInventoryWri
tedown

Element type and
attributes

Prihodki iz prodaje publi Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje časopisov, revij, splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
kacij
periodičnega tiska ter digitalnih aplikacij in formatov. člen, splošna praksa: MRS 18,
[glej: Prihodki]
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Element name/role URI

X duration credit

Prefix
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Razredi
denarnih
prejemkov iz poslovnih
aktivnosti [abstract]
Razredi pogojnih obvez Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 37, 86. člen,
nosti [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
Razredi
zalog,
[abstract]

ClassesOfCashReceiptsFro
mOperatingActivitiesAb
stract

ClassesOfContingentLiabili axis
tiesAxis

ClassesOfCurrentInvento
riesAlternativeAbstract

ClassesOfEmployeeBenefit
sExpenseAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Razredi
odhodkov
za
zaslužke
zaposlencev
[abstract]

SL

kratkoročnih
alternativno

razkritje: MRS 17, 31.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 36,
126. člen, razkritje: MSRP 13,
93. člen, razkritje: MSRP 16, 53.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2019

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni vire: (a) ki jih podjetje obvladuje
zaradi preteklih poslovnih dogodkov; in (b) iz katerih se
pričakuje tok prihodnjih gospodarskih koristi v podjetje.
Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi sred
stev“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Razredi denarnih plačil iz
poslovnih
aktivnosti
[abstract]

Sredstva [member]

ClassesOfCashPaymentsAb
stract

member

ifrs-full

Sklic

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 17, 31.(a) člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi datum prenehanja veljavnosti
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
1.1.2019, razkritje: MRS 36,
126. člen, razkritje: MRS 36,
130.(d)(ii)
člen,
razkritje:
MSRP 13, 93. člen, razkritje:
MSRP 16, 53. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2019

Pojasnilo oznake

ClassesOfAssetsMember

Razredi sredstev [axis]

Označba

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

ClassesOfAssetsAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ClassesOfFinancialLiabilitie axis
sAxis

ClassesOfIntangibleAsset
sAndGoodwillAxis

ifrs-full

ifrs-full

Razredi neopredmetenih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki splošna praksa: MRS 38, 118.
sredstev in dobrega imena domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi člen
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Uradni list Evropske unije

axis

razkritje: MSRP 7, 36. člen,
razkritje: MSRP 7, 35.K člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Razredi finančnih obvez Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 6. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
nosti [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Finančni
instrumenti, Ta pripadnik pomeni združene razrede finančnih instru
mentov. Finančni instrumenti so pogodbe, na podlagi
razred [member]
katerih nastane finančno sredstvo enega subjekta in
finančna obveznost ali kapitalski instrument drugega
subjekta. Pomeni tudi standardno vrednost za os
„Razredi finančnih instrumentov“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik. [glej: Finančna sredstva; Finančne
obveznosti]

SL

member

ClassesOfFinancialInstru
mentsMember

ifrs-full

Razredi finančnih instru Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 36. člen,
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MSRP 7, 35.K člen –
mentov [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

ClassesOfFinancialInstru
mentsAxis

ifrs-full

axis

ClassesOfFinancialAssetsA
xis

ifrs-full

Razredi finančnih sredstev Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 4, 39.L(b) člen –
[axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti ob prvi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
uporabi MSRP
9, razkritje:
MSRP 7, 6. člen

Sklic

axis

Pojasnilo oznake

Razredi lastnih kapitalskih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 13, 93. člen
instrumentov
podjetja domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Označba

axis

Element type and
attributes

ClassesOfEntitysOwnEqui
tyInstrumentsAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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ClassesOfOrdinarySharesA axis
xis

axis

axis

ClassesOfLiabilitiesAxis

ClassesOfOtherProvision
sAbstract

ClassesOfPropertyPlantAn
dEquipmentAxis

ClassesOfProvisionsAxis

ClassesOfRegulatoryDefer
ralAccountBalancesAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 13, 93. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
Uradni list Evropske unije

Razredi stanj na kontih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 14, 30.(c) člen,
odloženih zneskov zaradi domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MSRP 14, 33. člen
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
zakonske regulacije [axis]

Razredi drugih rezervacij Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 37, 84. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Razredi
opredmetenih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 16, 73. člen
osnovnih sredstev [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Razredi drugih rezervacij
[abstract]

Razredi navadnih delnic Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 33, 66. člen
[axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Razredi obveznosti [axis]

Razredi kratkoročnih zalog
[abstract]

Razredi neopredmetenih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 38, 118. člen
sredstev razen dobrega domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
imena [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Označba

SL

axis

axis

ClassesOfInventoriesAb
stract

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

ClassesOfIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Delniški kapital [member]

Razvrstitev med sredstva Ta pripadnik pomeni razvrstitev sredstev kot v posesti primer: MRS 10, 22.(c) člen
za prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva za prodajo
za prodajo [member]
[member]]

member

member

X.XX instant

ClassesOfShareCapital
Member

ClassificationOfAssetsAs
HeldForSaleMember

ClosingForeignExchange
Rate

CommencementOfMajorLi member
tigationMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

pravd Ta pripadnik pomeni začetek večjih pravd.

MRS

primer: MRS 10, 22.(j) člen

Promptni devizni tečaj ob koncu poročevalskega splošna
praksa:
obdobja. Devizni tečaj je razmerje menjave dveh valut. 112.(c) člen
Promptni devizni tečaj je devizni tečaj, ki velja ob
takojšnji menjavi.

1,
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Začetek
večjih
[member]

Končni devizni tečaj

SL

Ta pripadnik pomeni delniški kapital podjetja. Pomeni razkritje: MRS 1, 79.(a) člen
tudi standardno vrednost za os „Razredi delniškega kapi
tala“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Razredi delniškega kapitala Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 1, 79.(a) člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

axis

ClassesOfShareCapitalAxis

ifrs-full

Razredi stanj na kontih Ta pripadnik pomeni vse razrede (tj. vrste stroškov ali razkritje: MSRP 14, 30.(c) člen,
odloženih zneskov zaradi dohodkov) stanj na kontih odloženih zneskov zaradi razkritje: MSRP 14, 33. člen
zakonske regulacije [mem zakonske regulacije. Pomeni tudi standardno vrednost
za os „Razredi stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
ber]
zakonske regulacije“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije [member]]

Označba

member

Element type and
attributes

ClassesOfRegulatoryDefer
ralAccountBalancesMem
ber

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Obveze v zvezi s skupnimi Obveze, ki jih ima podjetje v zvezi s svojimi skupnimi razkritje: MSRP 12, 23.(a) člen
podvigi, kot je določeno v B18.–B20. členu MSRP 12.
podvigi
[glej: Skupni podvigi [member]]

Obveze, ki jih ima podje Znesek obvez, ki jih je podjetje dalo povezanim stran primer: MRS 24, 21.(i) člen
tje, transakcije s poveza kam, da bo nekaj storilo, če se v prihodnosti zgodi ali ne
nimi strankami
zgodi določen dogodek, vključno z neizpolnjenimi
pogodbami (pripoznane in nepripoznane). [glej: Pove
zane stranke [member]]

Obveze, dane v imenu Znesek obvez, danih povezanim strankam v imenu primer: MRS 24, 21.(i) člen
podjetja, transakcije s podjetja, da se bo nekaj storilo, če se v prihodnosti
povezanimi strankami
zgodi ali ne zgodi določen dogodek, vključno z neizpol
njenimi pogodbami (pripoznane in nepripoznane). [glej:
Povezane stranke [member]]

X instant credit

X duration

X duration

CommitmentsInRelation
ToJointVentures

CommitmentsMadeByEnti
tyRelatedPartyTransactions

CommitmentsMadeOnBe
halfOfEntityRelatedParty
Transactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

MRS

Obveze za razvoj ali prido Znesek obvez za razvoj ali pridobitev bioloških sredstev. razkritje: MRS 41, 49.(b) člen
bitev bioloških sredstev
[glej: Biološka sredstva]

Znesek komercialnih zapisov, ki jih je izdalo podjetje. splošna
praksa:
112.(c) člen

X instant credit

Izdani komercialni zapisi

CommitmentsForDevelop
mentOrAcquisitionOfBio
logicalAssets

X instant credit

ifrs-full

Pojasnila poslovodstva glede zneska pomembnih stanj razkritje: MRS 7, 48. člen
denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov, ki jih pose
duje podjetje, a niso na razpolago za uporabo v skupini.
[glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

Pojasnilo oznake

CommercialPapersIssued

Pojasnila
poslovodstva
glede zneska pomembnih
stanj denarnih sredstev ali
denarnih ustreznikov, ki
jih poseduje podjetje, a
niso na razpolago za
uporabo v skupini

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

CommentaryByManage
mentOnSignificantCas
hAndCashEquivalentBalan
cesHeldByEntityThatAre
NotAvailableForUseBy
Group

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

1,
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member

X duration credit

axis

CommunicationAndNet
workEquipmentMember

CommunicationExpense

CompensationFromThird
PartiesForItemsOfProperty
PlantAndEquipment

ComponentsOfEquityAxis

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWill
BeReclassifiedToProfitOr
LossBeforeTaxAbstract

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWill
BeReclassifiedToProfitOr
LossNetOfTaxAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

member

Element type and
attributes

CommodityPriceRiskMem
ber

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

splošna
praksa:
112.(c) člen

MRS

Sestavine drugega vseobse
gajočega donosa, ki bodo
prerazvrščene v poslovni
izid, čisti znesek po
odštetju davka [abstract]

Sestavine drugega vseobse
gajočega donosa, ki bodo
prerazvrščene v poslovni
izid, pred obdavčitvijo
[abstract]

Sestavine lastniškega kapi Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 1, 106. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
tala [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Višina v poslovni izid vključenih nadomestil, plačanih s razkritje: MRS 16, 74.(d) člen
strani tretjih strank, za postavke opredmetenih osnovnih
sredstev, ki so bile oslabljene, izgubljene ali opuščene.
[glej: Poslovni izid; Opredmetena osnovna sredstva]

Znesek odhodkov, ki se nanašajo na komunikacijo.

1,

SL

Nadomestila, ki jih dajo
tretje stranke za postavke
opredmetenih
osnovnih
sredstev, ki so bile osla
bljene, izgubljene ali opuš
čene

Odhodki za komunikacijo

Komunikacijska
in Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih splošna praksa: MRS 16, 37. člen
omrežna oprema [mem sredstev, ki predstavlja komunikacijsko in omrežno
ber]
opremo. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

Tveganje spremembe cene Ta pripadnik pomeni sestavino tveganja spremembe primer: MSRP 7, IG32. člen,
drugih cen, ki predstavlja vrsto tveganja, da bodo primer: MSRP 7, 40.(a) člen
blaga [member]
poštena vrednost ali prihodnji denarni tokovi finančnega
instrumenta nihali zaradi sprememb cen blaga. [glej:
Finančni instrumenti, razred [member]]

Označba

29.5.2019
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Vseobsegajoči donos, ki ga Znesek vseobsegajočega donosa, ki ga je mogoče pripi razkritje: MRS 1, 106.(a) člen,
je mogoče pripisati neobv sati neobvladujočim deležem. [glej: Vseobsegajoči donos; razkritje: MRS 1, 81.B(b)(i) člen
ladujočim deležem
Neobvladujoči deleži]

ComprehensiveIncomeAt
tributableToNoncontrollin
gInterests

ifrs-full

X duration credit

Vseobsegajoči donos, ki ga
je
mogoče
pripisati
[abstract]

ComprehensiveIncomeAt
tributableToAbstract

ifrs-full

SL

donos

Vseobsegajoči
[abstract]

ComprehensiveIncomeAb
stract

ifrs-full

razkritje: MRS 1, 106.(a) člen,
razkritje: MRS 1, 81.A(c) člen,
razkritje: MSRP 1, 32.(a)(ii) člen,
razkritje: MSRP 1, 24.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(ix)
člen, primer: MSRP 12, B10.(b)
člen

Vseobsegajoči donos

ComprehensiveIncome

ifrs-full

Znesek spremembe lastniškega kapitala, ki je posledica
transakcij ali drugih poslovnih dogodkov, razen spre
memb, ki so posledica transakcij z lastniki, ko delujejo
kot lastniki.

Sklic

Sestavine drugega vseobse
gajočega donosa, ki ne
bodo prerazvrščene v
poslovni izid, čisti znesek
po
odštetju
davka
[abstract]

X duration credit

Pojasnilo oznake

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfi
tOrLossNetOfTaxAbstract

Sestavine drugega vseobse
gajočega donosa, ki ne
bodo prerazvrščene v
poslovni izid, pred obdav
čitvijo [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfi
tOrLossBeforeTaxAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

X instant debit

member

X duration credit

ComputerEquipmentMem
ber

ComputerSoftware

ComputerSoftwareMember

ConcentrationsOfRisk

ConsensusPricingMember

ConsiderationPaidReceived

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Pojasnilo oznake

Sklic

Plačano (prejeto) nadomes Znesek plačanega ali prejetega nadomestila v zvezi s razkritje: MRS 7, 40.(a) člen
tilo
pridobitvijo oziroma izgubo obvladovanja odvisnih
podjetij ali drugih poslovnih enot. [glej: Odvisna podjetja
[member]]

Določanje cen na podlagi Ta pripadnik pomeni posebno tehniko ocenjevanja vred primer: MSRP 13, IE63. člen,
nosti, ki je v skladu s tržnim načinom, pri katerem gre primer: MSRP 13, B5. člen
splošnih cen [member]
za analizo vložkov na podlagi splošno veljavnih cen
(npr. dane ponudbe, prilagoditve za primerljivost) na
trgu. [glej: Tržni način [member]]

Opis koncentracij tveganj, ki izhajajo iz finančnih instru razkritje: MSRP 7, 34.(c) člen
mentov. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

programi Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 119.(c) člen
predstavlja računalniške programe. [glej: Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

Opis koncentracij tveganj

Računalniški
[member]

Znesek neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo raču primer: MRS 38, 119.(c) člen
nalniške programe. [glej: Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena]

oprema Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih splošna praksa: MRS 16, 37. člen
sredstev, ki predstavlja računalniško opremo. [glej:
Opredmetena osnovna sredstva]

Računalniški programi

Računalniška
[member]

Vseobsegajoči donos, ki ga Znesek vseobsegajočega donosa, ki ga je mogoče pripi razkritje: MRS 1, 106.(a) člen,
je mogoče pripisati last sati lastnikom obvladujočega podjetja. [glej: Vseobsega razkritje: MRS 1, 81.B(b)(ii) člen
nikom
obvladujočega joči donos]
podjetja

Označba

SL

member

X duration credit

Element type and
attributes

ComprehensiveIncomeAt
tributableToOwnersOfPa
rent

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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axis

ConsolidatedStructuredEn
titiesAxis

ConsolidatedStructuredEn
titiesMember

ConstantPrepaymentRate
SignificantUnobservableIn
putsAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX duration

Pojasnilo oznake

Sklic

Ta pripadnik pomeni računovodske izkaze skupine, v razkritje: MRS 27, 4. člen
katerih so sredstva, obveznosti, lastniški kapital,
prihodki, odhodki in denarni tokovi obvladujočega
podjetja in njegovih odvisnih podjetij predstavljeni kot
izkazi ene gospodarske celote. Pomeni tudi standardno
vrednost za os „Konsolidirani in ločeni računovodski
izkazi“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Stalna stopnja predplačil, Stalna stopnja predplačil, ki se uporablja kot pomemben primer: MSRP 13, IE63. člen,
pomembni
neopazovani neopazovan vložek ravni 3 za sredstva. [glej: Raven 3 primer: MSRP 13, 93.(d) člen
vložki, sredstva
hierarhije poštene vrednosti [member]]

Konsolidirana strukturirana Ta pripadnik pomeni konsolidirana strukturirana podje razkritje: MSRP 12, Vrsta tveganj
tja. Strukturirano podjetje je podjetje, ki je bilo obliko v zvezi z deleži podjetja v konso
podjetja [member]
vano tako, da glasovalne ali podobne pravice niso glavni lidiranih strukturiranih podjetjih
dejavnik pri odločanju, kdo obvladuje podjetje, npr.
kadar so glasovalne pravice povezane le z upravnimi
nalogami, zadevne dejavnosti pa se usmerjajo s pogod
benimi ureditvami. [glej: Konsolidirani [member]]

Konsolidirana strukturirana Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 12, Vrsta tveganj
podjetja [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi v zvezi z deleži podjetja v konso
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
lidiranih strukturiranih podjetjih

Konsolidirani [member]

Konsolidirani in ločeni Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 27, 4. člen
računovodski izkazi [axis] domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Označba

SL

member

member

ConsolidatedMember

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

ConsolidatedAndSeparate
FinancialStatementsAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

member

member

X instant debit

ConstructionInProgress

ConstructionInProgres
sMember

ConsumableBiologicalAs
setsMember

ConsumerLoans

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX duration

ConstantPrepaymentRate
SignificantUnobservableIn
putsLiabilities

ifrs-full

X.XX duration

Element type and
attributes

ConstantPrepaymentRate
SignificantUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityIn
struments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Stalna stopnja predplačil, ki se uporablja kot pomemben primer: MSRP 13, IE63. člen,
neopazovan vložek ravni 3 za lastne kapitalske instru primer: MSRP 13, 93.(d) člen
mente podjetja. [glej: Lastni kapitalski instrumenti
podjetja [member]; Raven 3 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Pojasnilo oznake

Znesek potrošniških posojil, ki jih je dalo podjetje. [glej: splošna
praksa:
Posojila potrošnikom [member]]
112.(c) člen

MRS

Uradni list Evropske unije

Posojila potrošnikom

1,

gradbena Ta pripadnik pomeni izdatke, usredstvene med gradnjo splošna praksa: MRS 16, 37. člen
opredmetenega osnovnega sredstva, ki še ni na razpo
lago za uporabo (še ni na lokaciji in v stanju, v katerem
lahko deluje v skladu s pričakovanji poslovodstva). [glej:
Opredmetena osnovna sredstva]

Porabljiva biološka sred Ta pripadnik pomeni porabljiva biološka sredstva. Pora primer: MRS 41, 43. člen
stva [member]
bljiva biološka sredstva so tista, ki bodo pospravljena kot
kmetijski pridelek ali prodana kot biološka sredstva.
[glej: Biološka sredstva]

Nedokončana
dela [member]

gradbena Znesek izdatkov, usredstvenih med gradnjo nekratkoro splošna praksa: MRS 16, 37. člen
čnih sredstev, ki še niso na razpolago za uporabo. [glej:
Nekratkoročna sredstva]

SL

Nedokončana
dela

Stalna stopnja predplačil, Stalna stopnja predplačil, ki se uporablja kot pomemben primer: MSRP 13, IE63. člen,
pomembni
neopazovani neopazovan vložek ravni 3 za obveznosti. [glej: Raven 3 primer: MSRP 13, 93.(d) člen
vložki, obveznosti
hierarhije poštene vrednosti [member]]

Stalna stopnja predplačil,
pomembni
neopazovani
vložki, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Označba

29.5.2019
L 143/119
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Pogojne obveznosti v zvezi Ta pripadnik pomeni pogojne obveznosti, ki so pove primer: MRS 37, 88. člen
s skupnimi podvigi [mem zane s skupnimi podvigi. [glej: Pogojne obveznosti
ber]
[member]; Skupni podvigi [member]]

member

ContingentLiabilitiesOf
JointVentureMember

ifrs-full

Pogojne obveznosti [mem Ta pripadnik pomeni možne obveze, ki izhajajo iz prete razkritje: MRS 37, 88. člen,
ber]
klih dogodkov in katerih obstoj bo potrdila samo poja razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
vitev ali nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih
dogodkov, ki jih podjetje ne obvladuje v celoti, ali
sedanje obveze, ki izhajajo iz preteklih dogodkov, vendar
se ne pripoznajo, ker (a) je verjetno, da bo za njihovo
poravnavo potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo
gospodarske koristi, ali (b) zneska obvez ni mogoče
dovolj zanesljivo izmeriti. Pomeni tudi standardno vred
nost za os „Razredi pogojnih obveznosti“, če se ne
uporablja noben drug pripadnik.

member

ifrs-full

Pogojne
obveznosti, Znesek pogojnih obveznosti, nastalih v zvezi z deleži v razkritje: MSRP 12, 23.(b) člen
nastale v zvezi z deleži v skupnih podvigih. [glej: Pogojne obveznosti [member];
skupnih podvigih
Skupni podvigi [member]]

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za v poslovni razkritje: MSRP 3, B64.(g)(i) člen
združitvi prevzete dogovore o pogojnem nadomestilu ter
pridobljena odškodninska sredstva. [glej: Poslovne zdru
žitve [member]]

ContingentLiabilitiesMem
ber

ContingentLiabilitiesIncur
redInRelationToInterestsI
nAssociates

ifrs-full

Sklic

Pogojne
obveznosti, Znesek pogojnih obveznosti, nastalih v zvezi z deleži razkritje: MSRP 12, 23.(b) člen
nastale v zvezi z deleži v podjetja v pridruženih podjetjih. [glej: Pridružena
pridruženih podjetjih
podjetja [member]; Pogojne obveznosti [member]]

X instant credit

ContingentLiabilitiesIncur
redByVenturerInRelation
ToInterestsInJointVentures

ifrs-full

Pojasnilo oznake

potrošnikom Ta pripadnik pomeni posojila, dana posameznikom za primer: MSRP 7, IG40.B člen,
osebno uporabo.
primer: MSRP 7, IG20.C člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 6. člen

Dogovori o pogojnem
nadomestilu ter odškod
ninska sredstva, pripoznani
na datum prevzema

Posojila
[member]

Označba

SL

X instant credit

X instant debit

ContingentConsideratio
nArrangementsAndIndem
nificationAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

ifrs-full

member

Element type and
attributes

ConsumerLoansMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ContingentLiabilityArising
FromPostemploymentBe
nefitObligationsMember

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

member

ContingentLiabilityForGua
ranteesMember

ContingentRentsRecognise X duration debit
dAsExpense

ContingentRentsRecognise X duration debit
dAsExpenseClassifiedAsFi
nanceLease

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MRS 17, 35.(c) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 17,
31.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2019

Uradni list Evropske unije

Pogojne najemnine, pripo Znesek pogojnih najemnin, pripoznanih kot odhodki za razkritje: MRS 17, 31.(c) člen –
znane kot odhodki, razvrš finančne najeme. [glej: Pogojne najemnine, pripoznane datum prenehanja veljavnosti
čeno kot finančni najem
kot odhodki]
1.1.2019

Pogojne najemnine, pripo Del najemnin, pripoznan kot odhodek, katerega znesek
znane kot odhodki
ni določen, temveč je odvisen od prihodnjega zneska
kakega drugega dejavnika, ki se ne spreminja z mineva
njem časa (na primer od odstotka prihodkov od prodaje,
uporabljene količine, indeksov cen, tržnih obrestnih mer
v prihodnosti).

za Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost za jamstva. splošna praksa: MRS 37, 88. člen
[glej: Pogojne obveznosti [member]; Jamstva [member]]

Pogojna obveznost za Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost, povezano s primer: MRS 37, 88. člen
stroške razgradnje, obnove stroški razgradnje, obnove in ponovnega oživljanja
in ponovnega oživljanja okolja. [glej: Pogojne obveznosti [member]]
okolja [member]

member

ContingentLiabilityForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCo
stsMember

SL

Pogojna obveznost
jamstva [member]

Pogojna obveznost, ki Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost, ki izhaja iz razkritje: MRS 19, 152. člen
izhaja iz obvez za pozapo obvez za pozaposlitvene zaslužke. Pozaposlitveni
slitvene zaslužke [member] zaslužki so zaslužki zaposlencev (brez odpravnin in
kratkoročnih zaslužkov zaposlencev), ki jih je treba
plačati po prenehanju službovanja. [glej: Pogojne obvez
nosti [member]]

Pogojne obveznosti, pripo Znesek pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
znane v poslovni združitvi združitvi. [glej: Pogojne obveznosti [member]; Poslovne
združitve [member]]

Pogojne obveznosti, pripo Znesek pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
znane na datum prevzema združitvi na datum prevzema. [glej: Pogojne obveznosti primer: MSRP 3, IE72. člen
[member]; Poslovne združitve [member]]

Označba

member

X instant credit

ContingentLiabilitiesReco
gnisedInBusinessCombina
tion

ifrs-full

Element type and
attributes

ContingentLiabilitiesReco X instant credit
gnisedAsOfAcquisitionDate

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pogojne najemnine, pripo
znane
kot
prihodki
[abstract]
Pogojne najemnine, pripo Znesek pogojnih najemnin, pripoznanih kot prihodki za razkritje: MRS 17, 47.(e) člen –
znane kot prihodki, razvrš finančne najeme. [glej: Pogojne najemnine, pripoznane datum prenehanja veljavnosti
čeno kot finančni najem
kot prihodki]
1.1.2019
Pogojne najemnine, pripo Znesek pogojnih najemnin, pripoznanih kot prihodki za razkritje: MRS 17, 56.(b) člen –
znane kot prihodki, razvrš poslovne najeme. [glej: Pogojne najemnine, pripoznane datum prenehanja veljavnosti
čeno kot poslovni najem
kot prihodki]
1.1.2019
Ohranjeno in ustavljeno Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 5, Predstavljanje
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi in razkrivanje
poslovanje [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ContingentRentsRecognise X duration credit
dAsIncomeClassifiedAsFi
nanceLease

ContingentRentsRecognise X duration credit
dAsIncomeClassifiedAsO
peratingLease

axis

axis

axis

ContingentRentsRecognise
dAsIncomeAbstract

ContinuingAndDisconti
nuedOperationsAxis

ContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAs
setsByTypeOfInstrumentA
xis

ContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAs
setsByTypeOfTransferAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Nadaljnja
udeležba
v Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 7, B33. člen
finančnih sredstvih, za domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
katera je bilo pripoznanje postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
odpravljeno, po vrstah
prenosa [axis]

SL

Nadaljnja
udeležba
v Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 7, B33. člen
finančnih sredstvih, za domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
katera je bilo pripoznanje postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
odpravljeno, po vrstah
instrumenta [axis]

razkritje: MRS 17, 47.(e) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 17,
56.(b) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2019

Pogojne najemnine, pripo Del najemnin, pripoznan kot prihodek, katerega znesek
ni določen, temveč je odvisen od prihodnjega zneska
znane kot prihodki
kakega drugega dejavnika, ki se ne spreminja z mineva
njem časa (na primer od odstotka prihodkov od prodaje,
uporabljene količine, indeksov cen, tržnih obrestnih mer
v prihodnosti).

Sklic

ContingentRentsRecognise X duration credit
dAsIncome

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Pogojne najemnine, pripo Znesek pogojnih najemnin, pripoznanih kot odhodki za razkritje: MRS 17, 35.(c) člen –
znane kot odhodki, razvrš poslovne najeme. [glej: Pogojne najemnine, pripoznane datum prenehanja veljavnosti
čeno kot poslovni najem
kot odhodki]
1.1.2019

Element type and
attributes

ContingentRentsRecognise X duration debit
dAsExpenseClassifiedAsO
peratingLease

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

X instant credit

ContractAssetsAbstract

ContractAssetsMember

ContractDurationAxis

ContractDurationMember

ContractLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

axis

iz

Sklic

pogodb

Znesek pravice podjetja do nadomestila v zameno za
blago ali storitve, ki jih je podjetje preneslo na kupca,
če je ta pravica odvisna od česa drugega kot zgolj mine
vanja časa (na primer izpolnjevanja obvez podjetja v
prihodnosti).

razkritje: MSRP 15, 105. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 15, 116.(a) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 15, B89.(e) člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Obveznosti iz pogodb

Znesek obveze podjetja za prenos blaga ali storitev
kupcu, za katere je podjetje od kupca prejelo nadomes
tilo (ali za katere je znesek nadomestila zapadel v plači
lo).

razkritje: MSRP 15, 105. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 15, 116.(a) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018

Trajanje pogodbe [mem Ta pripadnik pomeni vsa trajanja pogodb s kupci. Pred primer: MSRP 15, B89.(e) člen –
ber]
stavlja tudi standardno vrednost za os „Trajanje pogod začetek veljavnosti 1.1.2018
be“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Trajanje pogodbe [axis]

Sredstva iz pogodb [mem Ta pripadnik pomeni sredstva iz pogodb. [glej: Sredstva razkritje: MSRP 7, 35.H(b)(iii) člen
iz pogodb]
– začetek veljavnosti 1.1.2018,
ber]
razkritje: MSRP 7, 35.M(b)(iii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7, 35.N
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Sredstva
[abstract]

Pojasnilo oznake

poslovanje Ta pripadnik pomeni sestavne dele podjetja, ki niso usta razkritje: MSRP 5, Predstavljanje
vljeno poslovanje. Sestavni del podjetja vključuje poslo in razkrivanje
vanje in denarne tokove, ki jih je po delovanju in za
namene računovodskega poročanja mogoče jasno razli
kovati od ostalega dela podjetja. [glej: Ustavljeno poslo
vanje [member]]

Sredstva iz pogodb

Ohranjeno
[member]

Označba

SL

member

X instant debit

ContractAssets

ifrs-full

member

Element type and
attributes

ContinuingOperation
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X duration debit

X duration debit

X duration debit

ContractualCommitments
ForAcquisitionOfIntangi
bleAssets

ContractualCommitments
ForAcquisitionOfProperty
PlantAndEquipment

ContributionsToPlanByEm
ployerNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

ContributionsToPlanBy
PlanParticipantsNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

ContributionsToPlanNet
DefinedBenefitLiabilityAs
set

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prispevki v program, čista
obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določe
nega zaslužka)

Prispevki
udeležencev
programa v program, čista
obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določe
nega zaslužka)

Prispevki zaposlovalca v
program, čista obveznost
za določene zaslužke (sred
stvo določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(f) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz
prispevkov v program z določenimi zaslužki. [glej:
Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določe
nega zaslužka); Programi z določenimi zaslužki [mem
ber]]

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(f) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz
prispevkov udeležencev programa v program z določe
nimi zaslužki. [glej: Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka); Programi z
določenimi zaslužki [member]]

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(f) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz
prispevkov zaposlovalca v program z določenimi
zaslužki. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka); Programi z določenimi
zaslužki [member]]

Pogodbene obveze za Znesek pogodbenih obvez za pridobitev opredmetenih razkritje: MRS 16, 74.(c) člen
pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]
osnovnih sredstev

Pogodbene obveze za Znesek pogodbenih obvez za pridobitev neopred razkritje: MRS 38, 122.(e) člen
pridobitev neopredmetenih metenih sredstev.
sredstev

MRS

1,

SL

X instant credit

X instant credit

ContractualCapitalCommit X instant credit
ments

ifrs-full

Sklic

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v primer: MSRP 7, B11.D(d) člen
zvezi s pogodbenimi zneski, ki se bodo izmenjali v
izpeljanem finančnem instrumentu, za katere se izme
njajo bruto denarni tokovi. [glej: Izpeljani finančni
instrumenti [member]]

Pojasnilo oznake

praksa:
Pogodbene obveze v zvezi Znesek obvez v zvezi s kapitalom, za katere je podjetje splošna
s kapitalom
sklenilo pogodbo. [glej: Obveze v zvezi s kapitalom]
112.(c) člen

Pogodbeni zneski za izme
njavo
v
izpeljanem
finančnem instrumentu, za
katere se izmenjajo bruto
denarni tokovi

X instant credit

ContractualAmountsToBe
ExchangedInDerivativeFi
nancialInstrumentForW
hichGrossCashFlowsAre
Exchanged

pogodb

ifrs-full

iz

Označba

Obveznosti
[abstract]

Element type and
attributes

ContractLiabilitiesAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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CorporateDebtInstruments X instant debit
Held

member

member

CorporateLoans

CorporateLoansMember

CostApproachMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Sklic

gospodarskim Znesek posojil gospodarskim subjektom, ki jih je dalo splošna
praksa:
podjetje. [glej: Posojila gospodarskim subjektom [mem 112.(c) člen
ber]]

MRS

1,

1,

Stroškovni način [member] Ta pripadnik pomeni tehniko ocenjevanja vrednosti, ki primer: MSRP 13, 62. člen
izraža znesek, ki bi se trenutno zahteval za nadomestitev
storitvene zmogljivosti sredstva (pogosto imenovan tudi
„dnevna nadomestitvena vrednost“).

Posojila
gospodarskim Ta pripadnik pomeni posojila, dana gospodarskim splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
subjektom [member]
subjektom.
člen,
primer:
MSRP
7,
IG20.C člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7, 6.
člen

Posojila
subjektom

MRS

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 119.(e) člen
predstavljajo avtorske pravice, patente in druge pravice
do industrijske lastnine ter storitvene in poslovne
pravice. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega
imena]

Znesek neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo primer: MRS 38, 119.(e) člen
avtorske pravice, patente in druge pravice do industrijske
lastnine ter storitvene in poslovne pravice. [glej:
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Pojasnilo oznake

SL

Podjetniški
dolžniški Vrednost dolžniških instrumentov v posesti podjetja, ki splošna
praksa:
jih je izdal gospodarski subjekt. [glej: Dolžniški instru 112.(c) člen
instrumenti v posesti
menti v posesti]

Avtorske pravice, patenti
in druge pravice do indu
strijske lastnine ter storit
vene in poslovne pravice
[member]

member

CopyrightsPatentsAndOt
herIndustrialProperty
RightsServiceAndOperatin
gRightsMember

ifrs-full

Avtorske pravice, patenti
in druge pravice do indu
strijske lastnine ter storit
vene in poslovne pravice

Prispevki v program, čista
obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določe
nega zaslužka) [abstract]

Označba

X instant debit

CopyrightsPatentsAndOt
herIndustrialProperty
RightsServiceAndOperatin
gRights

ifrs-full

Element type and
attributes

ContributionsToPlanNet
DefinedBenefitLiabilityAs
setAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Stroški prodaje, hrana in Znesek stroškov prodaje, ki se nanaša na hrano in splošna praksa: MRS 1, 85. člen
pijača
pijačo. [glej: Stroški prodaje]

Stroški prodaje, poslovanje Znesek stroškov prodaje, ki se nanaša na poslovanje splošna praksa: MRS 1, 85. člen
hotela. [glej: Stroški prodaje]
hotela

Stroški prodaje, storitve v Znesek stroškov prodaje, ki se nanaša na storitve v zvezi splošna praksa: MRS 1, 85. člen
z zasedenostjo sob. [glej: Stroški prodaje]
zvezi z zasedenostjo sob

X duration debit

X duration debit

X duration debit

CostOfSalesFoodAndBeve
rage

CostOfSalesHotelOpera
tions

CostOfSalesRoomOccu
pancyServices

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek stroškov, povezanih z odhodki, neposredno ali razkritje: MRS 1, 99. člen, razkri
posredno pripisanimi prodanemu blagu ali storitvam, ki tje: MRS 1, 103. člen
lahko med drugim vključujejo stroške, ki so bili pred
tem vključeni v vrednotenje prodanih zalog, nerazpore
jene posredne proizvajalne stroške in nenormalne zneske
proizvajalnih stroškov zalog.

SL

Stroški prodaje

X duration debit

CostOfSales

ifrs-full

1,

praksa:
Strošek kupljene energije, Vrednost kupljene energije, ki je bilo prodana v obdobju, splošna
pripoznane kot odhodek.
112.(c) člen
ki je bila prodana

X duration debit

CostOfPurchasedEnergy
Sold

ifrs-full

MRS

Strošek prodanega trgov Vrednost trgovskega blaga, ki je bilo prodano v obdobju splošna praksa: MRS 1, 85. člen
skega blaga
in pripoznano kot odhodek.

X duration debit

CostOfMerchandiseSold

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Vrednost zalog, pripo Vrednost zalog, pripoznanih kot odhodek v obdobju. razkritje: MRS 2, 36.(d) člen
znanih kot odhodek v [glej: Zaloge]
obdobju

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

CostOfInventoriesRecogni
sedAsExpenseDuringPeriod

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

CounterpartiesMember

CountryOfDomicileMem
ber

CountryOfIncorporation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Država ustanovitve

Država, v kateri je podjetje ustanovljeno.

razkritje: MRS 1, 138.(a) člen

Domicilna država [mem Ta pripadnik pomeni državo, v kateri je podjetje vpisano razkritje: MSRP 8, 33.(b) člen,
v register in v kateri ima uradni naslov ali registrirani razkritje: MSRP 8, 33.(a) člen
ber]
sedež.

Uradni list Evropske unije

text

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, B52. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Nasprotne stranke [mem Ta pripadnik pomeni stranke v transakciji, ki niso podje razkritje: MSRP 7, B52. člen
tje. Predstavlja tudi standardno vrednost za os
ber]
„Nasprotne stranke“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik.

Nasprotne stranke [axis]

SL

axis

CounterpartiesAxis

ifrs-full

Stroški
za
pridobitev Ta pripadnik pomeni kategorijo sredstev, pripoznanih na primer: MSRP 15, 128.(a) člen –
pogodb s kupci [member] podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo začetek veljavnosti 1.1.2018
pogodb s kupci, ki predstavljajo stroške za pridobitev
pogodb s kupci. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi
stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci]

Sklic

member

CostsToObtainContracts
WithCustomersMember

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Nastali stroški in pripo Skupni znesek do tega trenutka nastalih stroškov in razkritje: OPMSRP 15, 21.(a) člen
znani dobički (zmanjšani pripoznanih dobičkov, zmanjšanih za pripoznane – datum prenehanja veljavnosti
za pripoznane izgube)
izgube, za še nedokončane pogodbe o gradbenih delih. 1.1.2018, razkritje: MRS 11,
40.(a) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Označba

X instant

Element type and
attributes

CostsIncurredAndRecogni
sedProfitsLessRecognised
Losses

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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axis

CreationDateAxis

Datum oblikovanja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 8, 28.(f)(i) člen,
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MRS 8, 29.(c)(i) člen,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MRS 8, 49.(b)(i) člen

člen,
člen,
člen,
člen

ifrs-full

MRS 27, 16.(b)(ii)
MRS 27, 17.(b)(ii)
MSRP 12, 12.(b)
MSRP 12, 19.B(b)

text

CountryOfIncorporatio
nOrResidenceOfSubsidiary

ifrs-full

Država ustanovitve odvis Država, v kateri je ustanovljeno odvisno podjetje podje razkritje:
nega podjetja
tja. [glej: Odvisna podjetja [member]]
razkritje:
razkritje:
razkritje:

Država ustanovitve pridru Država, v kateri je ustanovljeno pridruženo podjetje razkritje: MRS 27, 16.(b)(ii) člen,
ženega podjetja
podjetja. [glej: Pridružena podjetja [member]]
razkritje: MRS 27, 17.(b)(ii) člen,
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iii) člen

text

ifrs-full

CountryOfIncorporatio
nOrResidenceOfAssociate

CountryOfIncorporatio
nOfJointVenture

ifrs-full

Država ustanovitve skupne Država, v kateri je ustanovljena skupna dejavnost podje razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iii) člen
dejavnosti
tja. [glej: Skupne dejavnosti [member]]

text

Država ustanovitve skup Država, v kateri je ustanovljen skupni podvig podjetja. razkritje: MRS 27, 16.(b)(ii) člen,
nega podviga
[glej: Skupni podvigi [member]]
razkritje: MRS 27, 17.(b)(ii) člen,
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iii) člen

CountryOfIncorporatio
nOfJointOperation

ifrs-full

Sklic

Država, v kateri je bilo ustanovljeno končno ali katero razkritje: MRS 27, 16.(a) člen
koli vmesno obvladujoče podjetje zadevnega podjetja,
katerega konsolidirani računovodski izkazi, ki so skladni
z MSRP, so bili pripravljeni za javno uporabo. [glej:
Konsolidirani računovodski izkazi [member]; MSRP
[member]]

Pojasnilo oznake

Država ustanovitve podje
tja, katerega konsolidirani
računovodski izkazi so
bili pripravljeni za javno
uporabo

Označba

text

Element type and
attributes

SL

text

CountryOfIncorporationO
fEntityWhoseConsolidated
FinancialStatementsHave
BeenProducedForPublicUse

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant

X instant

CreditDerivativeNominalA
mount

CreditExposure

CreditImpairmentOfFinan
cialInstrumentsAxis

CreditImpairmentOfFinan
cialInstrumentsMember

CreditrelatedFeeAndCom
missionIncome

CreditRiskMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek izpostavljenosti izgubam iz naslova kreditnega primer: MSRP 7, IG24.(a) člen –
tveganja. [glej: Kreditno tveganje [member]]
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
IG25.(b) člen – datum prene
hanja
veljavnosti
1.1.2018,
primer: MSRP 7, 36.(c) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

MRS

Kreditno tveganje [mem Ta pripadnik pomeni tveganje, da bo ena stranka primer: MSRP 7, 32. člen
pogodbe, ki ureja finančni instrument, drugi stranki
ber]
povzročila finančno izgubo zaradi neizpolnitve obvez
nosti. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

praksa:
Prihodki iz naslova provizij Znesek prihodkov, pripoznanih na podlagi provizij v splošna
zvezi s krediti. [glej: Prihodki iz naslova provizij]
112.(c) člen
v zvezi s krediti

X duration credit

member

Poslabšanje kreditne kako Ta pripadnik pomeni vse statuse poslabšanja kreditne
vosti finančnih instru kakovosti finančnih instrumentov. Finančni instrument
mentov [member]
ima poslabšano kreditno kakovost, ko so nastopili
eden ali več dogodkov, ki imajo negativen učinek na
ocenjene prihodnje denarne tokove navedenega finanč
nega instrumenta. Ta pripadnik predstavlja tudi stan
dardno vrednost za os „Poslabšanje kreditne kakovosti
finančnih instrumentov“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik.

member

1,

razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Poslabšanje kreditne kako Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
vosti finančnih instru domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018,
mentov [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Kreditna izpostavljenost

Kreditni izpeljani finančni Nominalni znesek kreditnega izpeljanega finančnega razkritje: MSRP 7, 24.G(a) člen –
instrument,
nominalni instrumenta. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [mem začetek veljavnosti 1.1.2018
znesek
ber]]

Kreditni izpeljani finančni Poštena vrednost kreditnega izpeljanega finančnega razkritje: MSRP 7, 24.G(a) člen –
instrument, poštena vred instrumenta. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Izpe začetek veljavnosti 1.1.2018
nost
ljani finančni instrumenti [member]]

Označba

SL

axis

X instant debit

Element type and
attributes

CreditDerivativeFairValue

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Kumulativni dobiček (izgu
ba), prej pripoznan v
drugem
vseobsegajočem
donosu, ki izhaja iz preraz
vrstitve finančnih sredstev
iz kategorije merjenja po
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa
v
kategorijo
merjenja po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida

Kumulativne prednostne Znesek kumulativnih prednostnih dividend, ki niso razkritje: MRS 1, 137.(b) člen
dividende, nepripoznane
pripoznane.

Kumulativen nepripoznan Kumulativni znesek nepripoznanega deleža izgub pridru razkritje: MSRP 12, 22.(c) člen
delež izgub pridruženih ženih podjetij, če je podjetje prenehalo pripoznavati svoj
podjetij
delež izgub, ko uporablja kapitalsko metodo. [glej:
Pridružena podjetja [member]; Kumulativen nepripoznan
delež izgub pridruženih podjetij]

X duration credit

X duration

X instant credit

CumulativeGainLossPre
viouslyRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAri
singFromReclassificatio
nOfFinancialAssetsOutOf
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIn
toFairValueThroughProfi
tOrLossMeasurementCate
gory

CumulativePreferenceDivi
dendsNotRecognised

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfAssociates

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

SL

Kumulativni dobiček (izguba), prej pripoznan v drugem razkritje: MRS 1, 82.(c)(b) člen –
vseobsegajočem donosu, ki izhaja iz prerazvrstitve začetek veljavnosti 1.1.2018
finančnih sredstev iz kategorije merjenja po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v kate
gorijo merjenja po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida. [glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni vred
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa; Finančna
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;
Drugi vseobsegajoči donos]

Kumulativni dobiček (izguba) ob odtujitvi naložb v kapi razkritje: MSRP 7, 11.B(c) člen –
talske instrumente, ki jih je podjetje določilo kot merjene začetek veljavnosti 1.1.2018
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

Kumulativni
dobiček
(izguba)
ob
odtujitvi
naložb v kapitalske instru
mente,
določene
kot
merjene po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa

CumulativeGainLossOnDi X duration credit
sposalOfInvestmentsInE
quityInstrumentsDesignate
dAsMeasuredAtFairValueT
hroughOtherComprehensi
veIncome

ifrs-full

Sklic

Kumulativna sprememba, pripoznana v poslovnem razkritje: MRS 40, 75.(f)(iv) člen
izidu, poštene vrednosti ob prodaji naložbene nepremi
čnine iz skupine sredstev, v kateri je uporabljen model
nabavne vrednosti, v skupino sredstev, v kateri je upora
bljen model poštene vrednosti. [glej: Model poštene
vrednosti [member]; Naložbene nepremičnine]

Pojasnilo oznake

Kumulativna sprememba,
pripoznana v poslovnem
izidu, poštene vrednosti
ob prodaji naložbenih
nepremičnin med skupi
nami sredstev, merjenih z
različnimi modeli

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

CumulativeChangeInFair
ValueRecognisedInProfi
tOrLossOnSalesOfInvest
mentPropertyBetweenPool
sOfAssetsMeasuredUsing
DifferentModels

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

member

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfJointVentu
resTransitionFromPropor
tionateConsolidationToE
quityMethod

CurrencyRiskMember

CurrencySwapContract
Member

CurrentAccruedExpense
sAndOtherCurrentLiabili
ties

CurrentAccruedIncome

CurrentAdvances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

MRS

1,

Prejeti
predujmi

MRS

1,

kratkoročni Znesek kratkoročnih plačil, prejetih za blago in storitve, splošna praksa: MRS 1, 55. člen
ki bodo dobavljeni v prihodnosti. [glej: Prejeti predujmi]

Kratkoročni nezaračunani Znesek raznih drugih kratkoročnih nezaračunanih splošna
praksa:
prihodki
prihodkov. [glej: Nezaračunani prihodki]
112.(c) člen

Kratkoročni vnaprej vraču Znesek kratkoročnih vnaprej vračunanih stroškov in splošna praksa: MRS 1, 55. člen
nani stroški in druge krat drugih kratkoročnih obveznosti. [glej: Vnaprej vračunani
koročne obveznosti
stroški; Druge kratkoročne obveznosti]

Pogodba o valutni zame Ta pripadnik pomeni pogodbe o valutni zamenjavi. [glej: splošna
praksa:
Pogodba o zamenjavi [member]]
112.(c) člen
njavi [member]

7, Opredelitve

Kumulativen nepripoznan delež izgub skupnih podvigov razkritje: MSRP 11, C4. člen
podjetja, pri katerih se je prešlo s sorazmerne konsoli
dacije na kapitalsko metodo. [glej: Skupni podvigi
[member]; Kumulativen nepripoznan delež izgub
skupnih podvigov]

Valutno tveganje [member] Ta pripadnik pomeni vrsto tržnega tveganja, ki pred razkritje: MSRP
stavlja tveganje, da bodo poštena vrednost ali prihodnji pojmov
denarni tokovi finančnega instrumenta nihali zaradi
sprememb deviznih tečajev. [glej: Finančni instrumenti,
razred [member]]

Kumulativen nepripoznan
delež izgub skupnih podvi
gov, prehod s sorazmerne
konsolidacije na kapitalsko
metodo

Uradni list Evropske unije

X instant credit

X instant debit

X instant credit

Pojasnilo oznake

Kumulativen nepripoznan Kumulativni znesek nepripoznanega deleža izgub razkritje: MSRP 12, 22.(c) člen
delež izgub skupnih podvi skupnih podvigov, če je podjetje prenehalo pripoznavati
gov
svoj delež izgub, ko uporablja kapitalsko metodo. [glej:
Skupni podvigi [member]; Nepripoznan delež izgub
skupnih podvigov]

Označba

SL

member

X instant credit

Element type and
attributes

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfJointVentu
res

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Odmerjeni in odloženi
davek v zvezi s postav
kami, knjiženimi nepos
redno v dobro (breme)
lastniškega kapitala

Odmerjeni in odloženi
davek v zvezi s postav
kami, knjiženimi nepos
redno v breme ali v
dobro lastniškega kapitala
[abstract]

CurrentAndDeferredTaxRe X duration debit
latingToItemsChargedOr
CreditedDirectlyToEquity

CurrentAndDeferredTaxRe
latingToItemsChargedOr
CreditedDirectlyToEqui
tyAbstract

CurrentAssets

CurrentAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

1,

sredstva

Kratkoročna sredstva

Znesek sredstev, ki (a) jih bo podjetje po pričakovanjih razkritje: MRS 1, 66. člen, razkri
realiziralo ali jih namerava prodati ali potrošiti v svojem tje: MSRP 12, B12.(b)(i) člen,
običajnem poslovnem ciklu; (b) jih ima predvsem za primer: MSRP 12, B10.(b) člen
namene trgovanja; (c) jih bo po pričakovanjih realiziralo
v dvanajstih mesecih po poročevalskem obdobju; ali (d)
jih ima razvrščene kot denarna sredstva ali njihove
ustreznike (kot so opredeljeni v MRS 7), razen če je
sredstvo najmanj dvanajstih mesecev po poročevalskem
obdobju prepovedano zamenjati ali uporabiti za porav
navo obveznosti. [glej: Sredstva]

Skupni znesek odmerjenega in odloženega davka, ki se razkritje: MRS 12, 81.(a) člen
nanaša na postavke, ki se knjižijo neposredno v breme
ali v dobro lastniškega kapitala, kot so na primer: (a)
prilagoditev začetnega salda zadržanega čistega dobička,
izhajajoča bodisi iz spremembe računovodske usmeritve,
ki se uporablja za nazaj, bodisi iz popravka napake; in
(b) zneski, ki izhajajo iz začetnega pripoznanja sestavine
lastniškega kapitala sestavljenega finančnega instru
menta. [glej: Odloženi davek v zvezi s postavkami, knji
ženimi neposredno v dobro (breme) lastniškega kapitala;
Zadržani čisti dobiček; Finančni instrumenti, razred
[member]]

Uradni list Evropske unije

Kratkoročna
[abstract]

MRS

SL

X instant debit

Sklic

kmetijski Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja znesek splošna praksa: MRS 2, 37. člen
pospravljenega pridelka bioloških sredstev podjetja. [glej:
Biološka sredstva; Zaloge]

ifrs-full

Kratkoročni
pridelki

Pojasnilo oznake

praksa:
predujmi Znesek kratkoročnih predujmov dobaviteljem pred splošna
prejetjem blaga ali storitev.
112.(c) člen

CurrentAgriculturalProduce X instant debit

Kratkoročni
dobaviteljem

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

CurrentAdvancesToSup
pliers

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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CurrentAssetsRecognisedA X instant debit
sOfAcquisitionDate

X instant credit

X instant credit

CurrentBiologicalAssets

CurrentBiologicalAsset
sMember

CurrentBondsIssuedAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentBondsIssued

CurrentBorrowingsAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentBorrowings

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

na

Sklic

sredstva, Znesek, pripoznan na datum prevzema, za kratkoročna splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
datum sredstva, pridobljena v poslovni združitvi. [glej: Kratko člen
ročna sredstva; Poslovne združitve [member]]

Znesek kratkoročnih sredstev razen nekratkoročnih sred razkritje: MRS 1, 66. člen
stev ali skupin za odtujitev, razvrščenih kot v posesti za
prodajo ali kot v posesti za razdelitev lastnikom. [glej:
Kratkoročna sredstva; Skupine za odtujitev, razvrščene
kot v posesti za prodajo [member]; Nekratkoročna sred
stva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za
prodajo; Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev,
razvrščene kot v posesti za razdelitev lastnikom]

MRS

1,

Uradni list Evropske unije

Kratkoročna najeta posojila Znesek kratkoročnih najetih posojil in kratkoročnega splošna praksa: MRS 1, 55. člen
in kratkoročni del nekrat dela nekratkoročnih najetih posojil. [glej: Najeta posojila]
koročnih najetih posojil

Kratkoročne izdane obvez Znesek kratkoročnih izdanih obveznic in kratkoročnega splošna
praksa:
nice in kratkoročni del dela nekratkoročnih izdanih obveznic. [glej: Izdane 112.(c) člen
nekratkoročnih
izdanih obveznice]
obveznic

Kratkoročna biološka sred Ta pripadnik pomeni kratkoročna biološka sredstva. splošna praksa: MRS 41, 50. člen
[glej: Biološka sredstva]
stva [member]

Kratkoročna biološka sred Vrednost kratkoročnih bioloških sredstev. [glej: Biološka razkritje: MRS 1, 54.(f) člen
stva
sredstva]

Kratkoročna
pripoznana
prevzema

Pojasnilo oznake

sredstva Znesek kratkoročnih sredstev, zmanjšan za znesek krat splošna praksa: MRS 1, 55. člen
koročnih obveznosti.

Kratkoročna sredstva razen
nekratkoročnih sredstev ali
skupin za odtujitev, razvrš
čenih kot v posesti za
prodajo ali kot v posesti
za razdelitev lastnikom

Kratkoročna
(obveznosti)

Označba

SL

X instant debit

X instant debit

CurrentAssetsOtherTha
nAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeld
ForSaleOrAsHeldForDistri
butionToOwners

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

CurrentAssetsLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Izdani kratkoročni dolž Znesek izdanih kratkoročnih dolžniških instrumentov. splošna praksa: MRS 1, 55. člen
niški instrumenti
[glej: Izdani dolžniški instrumenti]

depoziti Znesek kratkoročnih depozitov strank. [glej: Depoziti splošna praksa: MRS 1, 55. člen
strank]

X instant debit

X instant credit

X instant debit

X instant credit

X instant credit

CurrentContractLiabilities

CurrentCrudeOil

CurrentDebtInstrumentsIs
sued

CurrentDepositsFromCu
stomers

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

1,

CurrentContractAssets

MRS

ifrs-full

X instant credit

iz Znesek kratkoročnih sredstev iz pogodb. [glej: Sredstva razkritje: MSRP 15, 105. člen –
iz pogodb]
začetek veljavnosti 1.1.2018

Uradni list Evropske unije

Kratkoročni
strank

Kratkoročne zaloge surove Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
nafte
nerafinirane, nepredelane nafte. [glej: Zaloge]

Kratkoročne obveznosti iz Znesek kratkoročnih obveznosti iz pogodb. [glej: Obvez razkritje: MSRP 15, 105. člen –
nosti iz pogodb]
začetek veljavnosti 1.1.2018
pogodb

sredstva

SL

Kratkoročna
pogodb

Kratkoročni izdani komer Znesek kratkoročnih izdanih komercialnih zapisov in splošna
praksa:
cialni zapisi in kratkoročni kratkoročnega dela nekratkoročnih izdanih komercialnih 112.(c) člen
del nekratkoročnih izdanih zapisov. [glej: Izdani komercialni zapisi]
komercialnih zapisov

Kratkoročna najeta posojila
in kratkoročni del nekrat
koročnih najetih posojil,
po vrstah [abstract]

CurrentCommercialPaper
sIssuedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentCommer
cialPapersIssued

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

CurrentBorrowingsAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentBorrowingsByTypeAb
stract

Kratkoročna najeta posojila
in kratkoročni del nekrat
koročnih najetih posojil
[abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

CurrentBorrowingsAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentBorrowingsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/134
29.5.2019

Trenutna ocena prihodnjih
denarnih odtokov, ki jih je
treba plačati za izpolnitev
obveze, pomembni neopa
zovani vložki, lastni kapi
talski instrumenti podjetja

Trenutna ocena prihodnjih
denarnih odtokov, ki jih je
treba plačati za izpolnitev
obveze, pomembni neopa
zovani vložki, obveznosti

X duration

CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidTo
FulfilObligationSignifican
tUnobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

CurrentEstimateOfFuture
X duration
CashOutflowsToBePaidTo
FulfilObligationSignifican
tUnobservableInputsLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

Trenutna ocena na podlagi lastnih podatkov podjetja o primer: MSRP 13, B36.(d) člen
prihodnjih denarnih odtokih, ki jih je treba plačati za
izpolnitev obveze, če ni nobenih pod razumnimi pogoji
dostopnih informacij, ki kažejo, da bi udeleženci na trgu
uporabili drugačne predpostavke. Uporablja se kot
pomemben neopazovan vložek ravni 3 za obveznosti.
[glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

SL

Trenutna ocena na podlagi lastnih podatkov podjetja o primer: MSRP 13, B36.(d) člen
prihodnjih denarnih odtokih, ki jih je treba plačati za
izpolnitev obveze, če ni nobenih pod razumnimi pogoji
dostopnih informacij, ki kažejo, da bi udeleženci na trgu
uporabili drugačne predpostavke. Uporablja se kot
pomemben neopazovan vložek ravni 3 za lastne kapi
talske instrumente podjetja. [glej: Lastni kapitalski instru
menti podjetja [member]; Raven 3 hierarhije poštene
vrednosti [member]]

Trenutna ocena na podlagi lastnih podatkov podjetja o primer: MSRP 13, B36.(d) člen
prihodnjih denarnih odtokih, ki jih je treba plačati za
izpolnitev obveze, če ni nobenih pod razumnimi pogoji
dostopnih informacij, ki kažejo, da bi udeleženci na trgu
uporabili drugačne predpostavke. Uporablja se kot
pomemben neopazovan vložek ravni 3 za sredstva. [glej:
Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

Trenutna ocena prihodnjih
denarnih odtokov, ki jih je
treba plačati za izpolnitev
obveze, pomembni neopa
zovani vložki, sredstva

X duration

ifrs-full

CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidTo
FulfilObligationSignifican
tUnobservableInputsAssets

CurrentDividendPayables

ifrs-full

Kratkoročne
izpeljane Znesek kratkoročnih izpeljanih finančnih obveznosti. splošna praksa: MRS 1, 55. člen
[glej: Izpeljane finančne obveznosti]
finančne obveznosti

X instant credit

Sklic

Kratkoročne obveznosti za Znesek kratkoročnih obveznosti za izplačilo dividend. splošna praksa: MRS 1, 55. člen
izplačilo dividend
[glej: Obveznosti za izplačilo dividend]

CurrentDerivativeFinancial
Liabilities

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Kratkoročna
izpeljana Znesek kratkoročnih izpeljanih finančnih sredstev. [glej: splošna praksa: MRS 1, 55. člen
finančna sredstva
Izpeljana finančna sredstva]

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

X instant credit

CurrentDerivativeFinancia
lAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Pojasnilo oznake

Sklic

Kratkoročna finančna sred Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen –
stva po odplačni vrednosti odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva po odplačni začetek veljavnosti 1.1.2018
vrednosti]

Kratkoročna finančna sred
stva po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajo
čega donosa

X instant debit

CurrentFinancialAssets

CurrentFinancialAssetsAtA X instant debit
mortisedCost

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAb
stract

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Uradni list Evropske unije

Kratkoročna finančna sred Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
stva po pošteni vrednosti pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna
prek poslovnega izida
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

Kratkoročna finančna sred
stva po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajo
čega donosa [abstract]

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev po pošteni vred razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej: začetek veljavnosti 1.1.2018
Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa]

Kratkoročna finančna sred Znesek kratkoročnih finančnih sredstev. [glej: Finančna razkritje: MSRP 7, 25. člen
sredstva]
stva

SL

X instant debit

iz Znesek kratkoročnih terjatev iz finančnih najemov. [glej: splošna praksa: MRS 1, 55. člen
Terjatve iz finančnih najemov]

X instant debit

CurrentFinanceLeaseRecei
vables

ifrs-full

Kratkoročne terjatve
finančnih najemov

Kratkoročne obveznosti iz Znesek kratkoročnih obveznosti iz finančnih najemov. splošna praksa: MRS 1, 55. člen –
finančnih najemov
[glej: Obveznosti iz finančnih najemov]
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019

X instant credit

CurrentFinanceLeaseLiabili
ties

ifrs-full

Kratkoročne obveznosti za Znesek kratkoročnih obveznosti za plačilo trošarine. splošna praksa: MRS 1, 78. člen
plačilo trošarine
[glej: Obveznosti za plačilo trošarine]

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

CurrentExciseTaxPayables

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/136
29.5.2019

Kratkoročna finančna sred Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, ki so razpolo razkritje: MSRP 7, 8.(d) člen –
stva,
razpoložljiva
za žljiva za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva datum prenehanja veljavnosti
prodajo
za prodajo; Kratkoročna finančna sredstva]
1.1.2018

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. začetek veljavnosti 1.1.2018
[glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa]

Kratkoročna finančna sred
stva po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ki
se obvezno merijo po
pošteni vrednosti

X instant debit

X instant debit

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMandatorilyMeasure
dAtFairValue

CurrentFinancialAssetsA
vailableforsale

CurrentFinancialAssetsMea X instant debit
suredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Kratkoročna finančna sred
stva, merjena po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, ki se obvezno razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen –
merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v začetek veljavnosti 1.1.2018
skladu z MSRP 9. [glej: Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida, ki se obvezno merijo
po pošteni vrednosti]

SL

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, ki se merijo po razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
pošteni vrednosti prek poslovnega izida in so bila kot
taka določena ob začetnem pripoznanju ali pozneje.
[glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, določena ob začetnem pripoznanju
ali pozneje]

Kratkoročna finančna sred
stva po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ki
so bila določena ob
začetnem pripoznanju ali
pozneje

X instant debit

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitial
Recognition

Kratkoročna finančna sred
stva po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida,
razvrščena v posesti za
trgovanje

ifrs-full

splošna praksa: MRS 1, 55. člen,
razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Sklic

X instant debit
Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, ki se merijo po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida in so razvrščena
kot v posesti za trgovanje. [glej: Finančna sredstva po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razvrščena kot
v posesti za trgovanje]

Pojasnilo oznake

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldFor
Trading

Kratkoročna finančna sred
stva po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida
[abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/137

X instant credit

X instant credit

X instant debit

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossClassifiedAsHeld
ForTrading

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponI
nitialRecognition

CurrentFoodAndBeverage

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

ifrs-full

finančnih

obveznosti.

[glej: razkritje: MSRP 7, 25. člen

Sklic

finančne Znesek kratkoročnih finančnih obveznosti, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen –
odplačni odplačni vrednosti. [glej: Finančne obveznosti po datum prenehanja veljavnosti
odplačni vrednosti]
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
8.(g) člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

finančne Znesek kratkoročnih
Finančne obveznosti]

Pojasnilo oznake

Znesek kratkoročnih finančnih obveznosti, ki se merijo razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in so bile kot
take določene ob začetnem pripoznanju ali pozneje.
[glej: Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, določene ob začetnem pripoznanju
ali pozneje]

Znesek kratkoročnih finančnih obveznosti, ki se merijo razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in so razvrš
čene kot v posesti za trgovanje. [glej: Finančne obvez
nosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida; Krat
koročne finančne obveznosti]

Uradni list Evropske unije

Kratkoročne zaloge hrane Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
hrane in pijače. [glej: Zaloge]
in pijače

Kratkoročne
finančne
obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida, ki so bile določene
ob začetnem pripoznanju
ali pozneje

Kratkoročne
finančne
obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida, razvrščene kot v
posesti za trgovanje

SL

Kratkoročne
finančne
obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida [abstract]

Kratkoročne
finančne Znesek kratkoročnih finančnih obveznosti, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
obveznosti po pošteni pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančne
vrednosti prek poslovnega obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]
izida

Kratkoročne
obveznosti po
vrednosti

X instant credit

CurrentFinancialLiabilitie
sAtAmortisedCost

ifrs-full

Kratkoročne
obveznosti

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

CurrentFinancialLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/138
29.5.2019

Sklic

Kratkoročne zaloge, ki
izvirajo iz ekstraktivnih
dejavnosti [abstract]

Kratkoročne
zaloge
posesti za prodajo

Kratkoročne zaloge na poti Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
zalog na poti. [glej: Zaloge]

X instant credit

X instant debit

X instant debit

X instant debit

CurrentInterestPayable

CurrentInterestReceivable

CurrentInventoriesArising
FromExtractiveActivitie
sAbstract

CurrentInventoriesHeldFor
Sale

CurrentInventoriesInTran
sit

CurrentInvestments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

terjatve

MRS

1,

Znesek kratkoročnih naložb.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

v Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
zalog v posesti za prodajo v rednem poslovanju. [glej:
Zaloge]

za Znesek kratkoročnih terjatev za obresti. [glej: Terjatve za splošna
praksa:
obresti]
112.(c) člen

1,

Uradni list Evropske unije

Kratkoročne naložbe

Kratkoročne
obresti

MRS

finančne Znesek kratkoročnih finančnih naložb v posesti do razkritje: MSRP 7, 8.(b) člen –
posesti do zapadlosti. [glej: Finančne naložbe v posesti do zapadlo datum prenehanja veljavnosti
sti]
1.1.2018

praksa:
Kratkoročne obveznosti za Znesek kratkoročnih obveznosti za obresti. [glej: Obvez splošna
nosti za obresti]
112.(c) člen
obresti

Kratkoročne
naložbe v
zapadlosti

SL

X instant debit

X instant debit

CurrentHeldtomaturityIn
vestments

državne Znesek kratkoročnih državnih podpor, pripoznanih v splošna praksa: MRS 1, 55. člen
izkazu finančnega položaja kot odloženi prihodki. [glej:
Država [member]; Odloženi prihodki; Državne podpore]

ifrs-full

Kratkoročne
podpore

X instant credit

CurrentGovernmentGrants

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
goriva. [glej: Zaloge]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Kratkoročne zaloge goriva

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

CurrentFuel

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/139

X instant credit

CurrentLeaseLiabilities

CurrentLiabilities

CurrentLiabilitiesAbstract

CurrentLiabilitiesOtherT
hanLiabilitiesIncludedInDi
sposalGroupsClassifiedAs
HeldForSale

CurrentLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek kratkoročnih naložb v kapitalske instrumente, ki razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni vrednosti začetek veljavnosti 1.1.2018
prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Naložbe v
kapitalske instrumente, določene kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa]

Pojasnilo oznake

obveznosti

Kratkoročna
terjatve

X instant debit

X instant credit

CurrentLoansAndReceiva
bles

CurrentLoansReceivedAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentLoansReceived

posojila

MRS

1,

in Znesek kratkoročnih posojil in terjatev. [glej: Posojila in razkritje: MSRP 7, 8.(c) člen –
terjatve]
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

obveznosti, Znesek, pripoznan na datum prevzema, za kratkoročne splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
na datum obveznosti, prevzete v poslovni združitvi. [glej: Kratko člen
ročne obveznosti; Poslovne združitve [member]]

Znesek kratkoročnih obveznosti razen obveznosti, vklju razkritje: MRS 1, 69. člen
čenih v skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za
prodajo. [glej: Kratkoročne obveznosti; Skupine za odtu
jitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member];
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev, razvrščene
kot v posesti za prodajo]

Znesek obveznosti: (a) za katere podjetje pričakuje, da razkritje: MRS 1, 69. člen, razkri
jih bo poravnalo v normalnem poslovnem ciklu; (b) ki tje: MSRP 12, B12.(b)(iii) člen,
so namenjene predvsem za trgovanje; (c) ki jih je treba primer: MSRP 12, B10.(b) člen
poravnati v roku dvanajstih mesecev po poročevalskem
obdobju; ali (d) v zvezi s katerimi podjetje nima neome
jene pravice do odložitve poravnave obveznosti za
najmanj dvanajst mesecev po poročevalskem obdobju.

Uradni list Evropske unije

Prejeta kratkoročna poso Znesek prejetih kratkoročnih posojil in kratkoročnega splošna
praksa:
jila in kratkoročni del dela prejetih nekratkoročnih posojil. [glej: Prejeta poso 112.(c) člen
prejetih
nekratkoročnih jila]
posojil

Kratkoročne
pripoznane
prevzema

X instant credit

Kratkoročne
obveznosti
razen obveznosti, vklju
čenih v skupine za odtuji
tev, razvrščene kot v
posesti za prodajo

Kratkoročne
[abstract]

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti iz Znesek kratkoročnih obveznosti iz najemov. [glej: razkritje: MSRP 16, 47.(b) člen –
najemov
Obveznosti iz najemov]
začetek veljavnosti 1.1.2019

Kratkoročne naložbe v
kapitalske
instrumente,
določene kot merjene po
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa

Označba

SL

X instant credit

X instant credit

X instant debit

Element type and
attributes

CurrentInvestmentsInEqui
tyInstrumentsDesignate
dAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/140
29.5.2019

Kratkoročna
nedenarna
sredstva, zastavljena kot
zavarovanje s premože
njem, za katera ima prev
zemnik po pogodbi ali
običaju pravico, da to
zavarovanje proda ali
ponovno zastavi
Kratkoročni izdani zavaro
vani dolžniški vrednostni
papirji in nezavarovane
obveznice in kratkoročni
del nekratkoročnih izdanih
zavarovanih
dolžniških
vrednostnih papirjev in
nezavarovanih obveznic

CurrentNoncashAssetsPled X instant debit
gedAsCollateralForWhich
TransfereeHasRightByCon
tractOrCustomToSellOrRe
pledgeCollateral

CurrentNotesAndDebentu X instant credit
resIssuedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentNotesAnd
DebenturesIssued

CurrentOreStockpiles

CurrentPackagingAndSto
rageMaterials

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

primer: MSRP 7, IG20.D člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
splošna praksa: MSRP 7, 37.
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
35.N člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Kratkoročne zaloge mate Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
riala za pakiranje in shra materiala za pakiranje in shranjevanje. [glej: Zaloge]
njevanje

X instant debit

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
zalog rude. [glej: Zaloge]

1,

Kratkoročne zaloge rude

MRS

razkritje: MRS 39, 37.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 9,
3.2.23.(a) člen – začetek veljav
nosti 1.1.2018

Znesek kratkoročnih izdanih zavarovanih dolžniških splošna
praksa:
vrednostnih papirjev in nezavarovanih obveznic in krat 112.(c) člen
koročnega dela nekratkoročnih izdanih zavarovanih
dolžniških vrednostnih papirjev in nezavarovanih obvez
nic. [glej: Izdani zavarovani dolžniški vrednostni papirji
in nezavarovane obveznice]

Znesek kratkoročnih nedenarnih sredstev, zastavljenih
kot zavarovanje s premoženjem (kot so dolžniški in
kapitalski instrumenti), ki jih dobi prevzemnik in ima
zanje po pogodbi ali običaju pravico, da to zavarovanje
proda ali ponovno zastavi.

Kratkoročne zaloge zemelj Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
naravno nastale mešanice plinastih ogljikovodikov. [glej:
skega plina
Zaloge]

Ta pripadnik pomeni kratkoročen časovni sklop.

SL

X instant debit

X instant debit

CurrentNaturalGas

ifrs-full

Kratkoročno [member]

member

CurrentMember

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Kratkoročne zaloge mate Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
riala, ki se bo potrošil v materiala, ki se bo potrošil v procesu proizvodnje ali
procesu proizvodnje ali pri izvajanju storitev. [glej: Zaloge]
pri izvajanju storitev

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

CurrentMaterialsAndSup
pliesToBeConsumedInPro
ductionProcessOrRende
ringServices

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
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CurrentPayablesForPurcha
seOfEnergy

CurrentPayablesForPurcha
seOfNoncurrentAssets

CurrentPayablesOnSocial
SecurityAndTaxesOtherT
hanIncomeTax

CurrentPetroleumAndPe
trochemicalProducts

CurrentPortionOfLong
termBorrowings

CurrentPrepaidExpenses

CurrentPrepayments

CurrentPrepaymentsAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

X instant debit

X instant debit

X instant credit

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek kratkoročnih obveznosti iz naslova socialne splošna praksa: MRS 1, 78. člen
varnosti in davkov razen davka iz dobička. [glej: Obvez
nosti iz naslova socialne varnosti in davkov razen davka
iz dobička]

predplačila

primer: MRS 1, 78.(b) člen

MRS

1,

Uradni list Evropske unije

Kratkoročna
[abstract]

Znesek kratkoročnih predplačil. [glej: Predplačila]

vnaprej Znesek, pripoznan kot kratkoročno sredstvo za izdatke, splošna
praksa:
plačane pred obdobjem, v katerem bo realizirana gospo 112.(c) člen
darska korist.

Kratkoročna predplačila

Kratkoročni
plačani odhodki

Kratkoročni del nekratko Kratkoročni del nekratkoročnih najetih posojil. [glej: splošna praksa: MRS 1, 55. člen
ročnih najetih posojil
Najeta posojila]

Kratkoročne zaloge nafte Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
in petrokemičnih proizvo proizvodov, ki so derivati surove nafte in zemeljskega
dov
plina. [glej: Kratkoročne zaloge surove nafte; Kratko
ročne zaloge zemeljskega plina]

Kratkoročne obveznosti iz
naslova socialne varnosti
in davkov razen davka iz
dobička

Kratkoročne obveznosti za Znesek kratkoročnih obveznosti za nakup nekratkoro splošna praksa: MRS 1, 78. člen
nakup
nekratkoročnih čnih sredstev. [glej: Obveznosti za nakup nekratkoročnih
sredstev
sredstev]

Kratkoročne obveznosti za Znesek kratkoročnih obveznosti za nakup energije. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78. člen
nakup energije
Obveznosti za nakup energije]

Označba

SL

X instant debit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

Element type and
attributes

L 143/142
29.5.2019

Pojasnilo oznake

Sklic

Kratkoročne
[abstract]

Kratkoročne rezervacije za Znesek kratkoročnih rezervacij za zaslužke zaposlencev. razkritje: MRS 1, 78.(d) člen
[glej: Rezervacije za zaslužke zaposlencev]
zaslužke zaposlencev

CurrentProgrammingAssets X instant debit

CurrentProvisions

CurrentProvisionsAbstract

CurrentProvisionsForEm
ployeeBenefits

CurrentRawMaterialsAnd
CurrentProductionSupplies

CurrentRawMaterialsAnd
CurrentProductionSupplie
sAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

X instant credit

Kratkoročne
zaloge
surovin in kratkoročne
zaloge materiala za proiz
vodnjo [abstract]

Kratkoročne
zaloge
surovin in kratkoročne
zaloge materiala za proiz
vodnjo

rezervacije

razkritje: MRS 1, 54.(l) člen

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
kratkoročnih zalog surovin in kratkoročnih zalog mate
riala za proizvodnjo. [glej: Kratkoročne zaloge materiala
za proizvodnjo; Kratkoročne zaloge surovin]

Znesek kratkoročnih rezervacij. [glej: Rezervacije]

sredstva iz Znesek kratkoročnih sredstev iz naslova programskih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
programskih vsebin. [glej: Sredstva iz naslova programskih vsebin]

Kratkoročne rezervacije

Kratkoročna
naslova
vsebin

Kratkoročna predplačila in Znesek kratkoročnih predplačil in drugih kratkoročnih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
druga kratkoročna sredstva sredstev. [glej: Druga kratkoročna sredstva; Kratkoročna
predplačila]

1,

SL

X instant credit

X instant debit

CurrentPrepaymentsAn
dOtherCurrentAssets

Kratkoročna predplačila in
kratkoročni nezaračunani
prihodki [abstract]

ifrs-full

MRS

CurrentPrepaymentsAnd
CurrentAccruedIncomeAb
stract

Kratkoročna predplačila in Znesek kratkoročnih predplačil in kratkoročnih nezara splošna
praksa:
kratkoročni nezaračunani čunanih prihodkov. [glej: Predplačila; Nezaračunani 112.(c) člen
prihodki
prihodki]

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

CurrentPrepaymentsAnd
CurrentAccruedIncome

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Kratkoročne terjatve iz Znesek kratkoročnih terjatev iz naslova davkov razen splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
naslova davkov razen davka iz dobička. [glej: Terjatve iz naslova davkov člen
davka iz dobička
razen davka iz dobička]

Kratkoročno čisto sredstvo Znesek kratkoročnega čistega sredstva določenega splošna praksa: MRS 1, 55. člen
zaslužka. [glej: Čisto sredstvo določenega zaslužka]
določenega zaslužka

X instant debit

X instant debit

CurrentReceivablesFro
mRentalOfProperties

CurrentReceivablesFromSa
leOfProperties

CurrentReceivablesFromTa X instant debit
xesOtherThanIncomeTax

CurrentRecognisedAssets
DefinedBenefitPlan

CurrentRecognisedLiabili
tiesDefinedBenefitPlan

CurrentRefundsProvision

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Kratkoročne rezervacije za Znesek kratkoročnih rezervacij za povračila. [glej: Rezer primer: MRS 37, primer 4: poli
vacije za povračila]
tika povračil, primer: MRS 37,
povračila
87. člen

Kratkoročna čista obvez Znesek kratkoročne čiste obveznosti za določene splošna praksa: MRS 1, 55. člen
nost za določene zaslužke zaslužke. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke]

Uradni list Evropske unije

X instant credit

X instant credit

X instant debit

iz Znesek kratkoročnih terjatev iz naslova najemnin za splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
za nepremičnine. [glej: Terjatve iz naslova najemnin za člen
nepremičnine]

SL

Kratkoročne terjatve iz Znesek kratkoročnih terjatev iz naslova prodaje nepre splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
naslova prodaje nepremi mičnin. [glej: Terjatve iz naslova prodaje nepremičnin] člen
čnin

Kratkoročne terjatve
naslova
najemnin
nepremičnine

Kratkoročne terjatve iz Znesek kratkoročnih terjatev iz naslova pogodb s kupci. razkritje: MSRP 15, 105. člen –
[glej: Terjatve iz naslova pogodb s kupci]
začetek veljavnosti 1.1.2018
naslova pogodb s kupci

do Znesek kratkoročnih terjatev do skupnih podvigov. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
Skupni podvigi [member]]
člen

ifrs-full

X instant debit

Kratkoročne terjatve
skupnih podvigov

CurrentReceivablesFrom
ContractsWithCustomers

X instant debit

ifrs-full

do Znesek kratkoročnih terjatev do pridruženih podjetij. splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
[glej: Pridružena podjetja [member]]
člen

Pojasnilo oznake

CurrentReceivablesDue
FromJointVentures

Kratkoročne terjatve
pridruženih podjetij

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

CurrentReceivablesDueFro
mAssociates

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Stroški iz naslova seda
njega službovanja, čista
obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določe
nega zaslužka)
Terjatve
davek

CurrentServiceCostNetDefi X duration credit
nedBenefitLiabilityAsset

X instant debit

X instant debit

CurrentTaxAssets

CurrentTaxAssetsCurrent

CurrentTaxAssetsNoncur
rent

CurrentTaxExpenseIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

odmerjeni Presežek zneska, plačanega za odmerjeni davek v zvezi z razkritje: MRS 1, 54.(n) člen
tekočim in prejšnjimi obdobji, nad dejanskim zneskom
davka za ta obdobja. Odmerjeni davek je znesek davka
iz dobička, ki ga je treba poravnati (povrniti) glede na
obdavčljivi dobiček (davčno izgubo) v posameznem
obdobju.

Odhodek za odmerjeni Znesek davka iz dobička, ki ga je treba poravnati (povr primer: MRS 12, 80.(a) člen
davek (prihodek od odmer niti) glede na obdavčljivi dobiček (davčno izgubo) v
jenega davka)
posameznem obdobju.

Terjatve za odmerjeni Znesek nekratkoročnih terjatev za odmerjeni davek. razkritje: MRS 1, 54.(n) člen
[glej: Terjatve za odmerjeni davek]
davek, nekratkoročno

1,

Uradni list Evropske unije

X duration debit

MRS

Povečanje (zmanjšanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(a) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz služ
bovanja zaposlencev v tekočem obdobju. [glej: Čista
obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka)]

Znesek prejetih zavarovanih kratkoročnih bančnih splošna
praksa:
posojil in kratkoročnega dela prejetih zavarovanih 112.(c) člen
nekratkoročnih bančnih posojil. [glej: Prejeta zavarovana
bančna posojila]

Terjatve za odmerjeni Znesek kratkoročnih terjatev za odmerjeni davek. [glej: razkritje: MRS 1, 54.(n) člen
davek, kratkoročno
Terjatve za odmerjeni davek]

za

Prejeta zavarovana kratko
ročna bančna posojila in
kratkoročni del prejetih
zavarovanih nekratkoro
čnih bančnih posojil

SL

X instant debit

X instant credit

CurrentSecuredBankLoan
sReceivedAndCurrentPor
tionOfNoncurrentSecured
BankLoansReceived

ifrs-full

Sklic

Kratkoročne
zadržane Znesek kratkoročnih zadržanih poslovnih obveznosti. splošna praksa: MRS 1, 78. člen
poslovne obveznosti
[glej: Zadržane poslovne obveznosti]

X instant credit

CurrentRetentionPayables

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Kratkoročna denarna sred Znesek kratkoročnih denarnih sredstev in njihovih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
stva in njihovi ustrezniki z ustreznikov z omejitvami. [glej: Denarna sredstva in
omejitvami
njihovi ustrezniki z omejitvami]

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

CurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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CurrentTaxLiabilitiesNon
current

CurrentTaxRelatingToI
temsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquity

CurrentTradeReceivables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Kratkoročne
kupcev

terjatve

do Znesek kratkoročnih terjatev do kupcev. [glej: Terjatve primer: MRS 1, 78.(b)
do kupcev]
primer: MRS 1, 68. člen

člen,

Uradni list Evropske unije

X instant debit

Znesek odmerjenega davka, ki se nanaša na postavke, ki razkritje: MRS 12, 81.(a) člen
se knjižijo neposredno v breme ali v dobro lastniškega
kapitala, kot so na primer: (a) prilagoditev začetnega
salda zadržanega čistega dobička, izhajajoča bodisi iz
spremembe računovodske usmeritve, ki se uporablja za
nazaj, bodisi iz popravka napake; in (b) zneski, ki izha
jajo iz začetnega pripoznanja sestavine lastniškega kapi
tala sestavljenega finančnega instrumenta. [glej: Zadržani
čisti dobiček; Finančni instrumenti, razred [member]]

X duration debit
Odmerjeni davek v zvezi s
postavkami,
knjiženimi
neposredno
v
dobro
(breme) lastniškega kapi
tala

Obveznosti za odmerjeni Znesek nekratkoročnih obveznosti za odmerjeni davek. razkritje: MRS 1, 54.(n) člen
[glej: Obveznosti za odmerjeni davek]
davek, nekratkoročno

X instant credit

Obveznosti za odmerjeni Znesek kratkoročnih obveznosti za odmerjeni davek. razkritje: MRS 1, 54.(n) člen
davek, kratkoročno
[glej: Obveznosti za odmerjeni davek]

X instant credit

CurrentTaxLiabilitiesCur
rent

ifrs-full

Obveznosti za odmerjeni Znesek odmerjenega davka za tekoče in prejšnja obdobja razkritje: MRS 1, 54.(n) člen
davek
v obsegu, v katerem ni plačan. Odmerjeni davek je
znesek davka iz dobička, ki ga je treba poravnati (povr
niti) glede na obdavčljivi dobiček (davčno izgubo) v
posameznem obdobju.

CurrentTaxLiabilities

ifrs-full

Sklic

Znesek odhodka za odmerjeni davek (prihodka od splošna praksa: MRS 12, 80. člen
odmerjenega davka) in prilagoditev za odmerjeni davek
za prejšnja obdobja. [glej: Odhodek za odmerjeni davek
(prihodek od odmerjenega davka); Prilagoditve za
odmerjeni davek za prejšnja obdobja]

Pojasnilo oznake

SL

X instant credit

Odhodek za odmerjeni
davek (prihodek od odmer
jenega davka) in prilago
ditve za odmerjeni davek
za
prejšnja
obdobja
[abstract]

CurrentTaxExpenseInco
meAndAdjustmentsForCur
rentTaxOfPriorPeriodsAb
stract

ifrs-full

Označba

Odhodek za odmerjeni
davek (prihodek od odmer
jenega davka) in prilago
ditve za odmerjeni davek
za prejšnja obdobja

Element type and
attributes

CurrentTaxExpenseInco
X duration debit
meAndAdjustmentsForCur
rentTaxOfPriorPeriods

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

X instant credit

X instant debit

member

X instant debit

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

CurrentValueAddedTax
Payables

CurrentValueAddedTaxRe
ceivables

CustomerrelatedIntangi
bleAssetsMember

CustomerrelatedIntangi
bleAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

DateAsAtWhichEntityPlan
sToApplyNewIFRSInitially

DateByWhichApplicatio
nOfNewIFRSIsRequired

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

CurrentUnsecuredBan
kLoansReceivedAndCur
rentPortionOfNoncurren
tUnsecuredBankLoansRe
ceived

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

praksa:
Znesek prejetih nezavarovanih kratkoročnih bančnih splošna
posojil in kratkoročnega dela prejetih nezavarovanih 112.(c) člen
nekratkoročnih bančnih posojil. [glej: Prejeta nezavaro
vana bančna posojila]

Pojasnilo oznake

MRS

1,

iz Znesek kratkoročnih terjatev iz naslova DDV. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
Terjatve iz naslova DDV]
člen

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za neopred splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
metena sredstva, povezana z odjemalci, pridobljena v člen
poslovni združitvi. [glej: Neopredmetena sredstva, pove
zana z odjemalci [member]; Poslovne združitve [mem
ber]]

Uradni list Evropske unije

Datum, do katerega je Datum, do katerega mora podjetje začeti uporabljati primer: MRS 8, 31.(c) člen
treba začeti uporabljati novi MSRP, ki je bil izdan, vendar še ni začel veljati.
novi MSRP

Datum, na katerega name Datum, na katerega namerava podjetje začeti uporabljati primer: MRS 8, 31.(d) člen
rava
podjetje
začeti novi MSRP, ki je bil izdan, vendar še ni začel veljati.
uporabljati novi MSRP

Neopredmetena sredstva,
povezana z odjemalci,
pripoznana na datum
prevzema

SL

Neopredmetena sredstva, Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki splošna praksa: MRS 38, 119.
povezana z odjemalci predstavlja sredstva, povezana z odjemalci. Taka sredstva člen
[member]
lahko vključujejo sezname odjemalcev, nedokončana
naročila ali proizvodnjo, pogodbe z odjemalci in pove
zana razmerja z njimi ter nepogodbena razmerja z odje
malci.

Kratkoročne terjatve
naslova DDV

Kratkoročne obveznosti za Znesek kratkoročnih obveznosti za plačilo DDV. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78. člen
Obveznosti za plačilo DDV]
plačilo DDV

Prejeta nezavarovana krat
koročna bančna posojila
in kratkoročni del prejetih
nezavarovanih nekratkoro
čnih bančnih posojil

Označba

29.5.2019
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yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

text

DateOfAuthorisationForIs
sueOfFinancialState
ments2013

DateOfEndOfReportingPe
riod2013

DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatement
sOfAssociate

DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatement
sOfJointVenture2013

DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatement
sOfSubsidiary

DateOfGrantOfSharebased
PaymentArrangement

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Datum, na katerega prevzemnik začne obvladovati prev razkritje: MSRP 3, B64.(b) člen
zeto podjetje v poslovni združitvi.

razkritje: MRS 1, 51.(c) člen

Uradni list Evropske unije

Datum podelitve v dogo Datum, na katerega se podelijo dogovori za plačilo na primer: MSRP 2, IG23. člen,
voru za plačilo na podlagi podlagi delnic. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi primer: MSRP 2, 45.(a) člen
delnic
delnic [member]]

Datum konca poročeval Datum konca poročevalskega obdobja za računovodske razkritje: MSRP 12, 11.(a) člen
skega obdobja za računo izkaze odvisnega podjetja.
vodske izkaze odvisnega
podjetja

Datum konca poročeval Datum konca poročevalskega obdobja za računovodske razkritje: MSRP 12, 22.(b)(i) člen
skega obdobja za računo izkaze skupnega podviga.
vodske izkaze skupnega
podviga

Datum konca poročeval Datum konca poročevalskega obdobja za računovodske razkritje: MSRP 12, 22.(b)(i) člen
skega obdobja za računo izkaze pridruženega podjetja.
vodske izkaze pridruže
nega podjetja

Datum konca poročeval Datum konca poročevalskega obdobja.
skega obdobja

Datum odobritve računo Datum, na katerega so računovodski izkazi odobreni za razkritje: MRS 10, 17. člen
vodskih izkazov za izdajo objavo.

Datum prevzema

Datirane podrejene obvez Znesek podrejenih obveznosti, ki imajo določen datum splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nosti
odplačila. [glej: Podrejene obveznosti]
člen

Označba

SL

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

DateOfAcquisition2013

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

DatedSubordinatedLiabili
ties

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DebtInstrumentsHeld

DebtInstrumentsHeldAb
stract

DebtSecurities

DebtSecuritiesMember

DecreaseDueToHarvestBio
logicalAssets

DecreaseIncreaseThrough
TaxOnSharebasedPayment
Transactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

X duration credit

member

Pojasnilo oznake

Sklic

instrumenti

dolžniški

instru Vrednost instrumentov, izdanih s strani podjetja, ki splošna praksa: MRS 1, 55. člen
predstavljajo dolg.

v

v Vrednost instrumentov v posesti podjetja, ki predstav splošna praksa: MRS 1, 55. člen
ljajo dolg.

Znesek, ki ga v pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(c) člen
določenimi zaslužki predstavljajo instrumenti, ki sesta
vljajo dolg (in ne lastniški kapital). [glej: Sredstva
programa, po pošteni vrednosti; Programi z določenimi
zaslužki [member]]

Zmanjšanje
(povečanje)
prek davka na plačilne
transakcije na podlagi
delnic, lastniški kapital

Zmanjšanje (povečanje) lastniškega kapitala iz naslova splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
davka na transakcije, v katerih podjetje: (a) prejme člen
blago ali storitve od dobavitelja tega blaga ali storitev
(vključno z zaposlencem) z dogovorom za plačilo na
podlagi delnic, ali (b) pridobi obvezo poravnave transak
cije dobavitelju z dogovorom za plačilo na podlagi
delnic, kadar prejme to blago ali storitve drugo podjetje
v skupini. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi delnic
[member]]

Zmanjšanje zaradi pospra Zmanjšanje bioloških sredstev zaradi ločitve pridelka od razkritje: MRS 41, 50.(d) člen
vitve, biološka sredstva
sredstev ali prenehanja življenja sredstev. [glej: Biološka
sredstva]

Dolžniški
vrednostni Ta pripadnik pomeni instrumente v posesti podjetja, ki primer: MSRP 13, IE60. člen,
predstavljajo dolg.
primer: MSRP 13, 94. člen
papirji [member]

Izdani
menti

Dolžniški instrumenti
posesti [abstract]

Dolžniški
posesti

Dolžniški
instrumenti,
znesek, ki prispeva k
pošteni vrednosti sredstev
programa

Datum
prerazvrstitve Datum prerazvrstitve finančnih sredstev zaradi spre razkritje: MSRP 7, 12.B(a) člen –
finančnih sredstev zaradi membe poslovnega modela podjetja za upravljanje začetek veljavnosti 1.1.2018
spremembe
poslovnega finančnih sredstev. [glej: Finančna sredstva]
modela

Označba

SL

X instant credit

X instant debit

X instant debit

DebtInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

ifrs-full

Element type and
attributes

DateOfReclassificationOfFi yyyy-mm-dd
nancialAssetsDueToChan
geInBusinessModel

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Zmanjšanje pri merjenju
poštene vrednosti zaradi
spremembe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče
druge
predpostavke,
obveznosti

X duration debit

X duration credit

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsLiabilities

DecreaseThroughBalance
sRecoveredInCurrentPerio
dRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Zmanjšanje stanj v breme na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(ii) člen
zaradi zakonske regulacije zaradi stanj, povrnjenih v
tekočem obdobju. [glej: Stanja v breme na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obveznosti zaradi spremembe enega ali več neopazo
vanih vložkov, ki odraža razumno mogoče druge pred
postavke.

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja zaradi spre
membe enega ali več neopazovanih vložkov, ki odraža
razumno mogoče druge predpostavke. [glej: Lastni kapi
talski instrumenti podjetja [member]]

SL

Zmanjšanje iz naslova
stanj,
povrnjenih
v
tekočem obdobju, stanja v
breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Zmanjšanje pri merjenju
poštene vrednosti zaradi
spremembe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče
druge predpostavke, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

X duration debit

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnEqui
tyInstruments

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Zmanjšanje pri merjenju Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti sred razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
poštene vrednosti zaradi stev zaradi spremembe enega ali več neopazovanih vlož
spremembe enega ali več kov, ki odraža razumno mogoče druge predpostavke.
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče
druge predpostavke, sred
stva

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DecreaseThroughBalance
sReversedInCurrentPerio
dRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

DecreaseThroughBenefit
sPaidReimbursementRight
sAtFairValue

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleBiologica
lAssets

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleGoodwill

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleIntangi
bleAssetsAndGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

X duration credit

X duration credit

Sklic

Zmanjšanje stanj v dobro na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(ii) člen
zaradi zakonske regulacije zaradi razveljavitve stanj v
tekočem obdobju. [glej: Stanja v dobro na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

Pojasnilo oznake

Zmanjšanje iz naslova
razvrstitve kot v posesti
za prodajo, neopredmetena
sredstva in dobro ime

Zmanjšanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena splošna
praksa:
zaradi razvrstitve kot v posesti za prodajo ali vključitve v 118.(e)(ii) člen
skupino za odtujitev, razvrščeno kot v posesti za
prodajo. [glej: Skupine za odtujitev, razvrščene kot v
posesti za prodajo [member]; Neopredmetena sredstva
in dobro ime]

MRS

38,

3, B67.(d)(iv)

Zmanjšanje bioloških sredstev zaradi razvrstitve kot v razkritje: MRS 41, 50.(c) člen
posesti za prodajo ali vključitve v skupino za odtujitev,
razvrščeno kot v posesti za prodajo. [glej: Skupine za
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member];
Biološka sredstva]

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje dobrega imena zaradi razvrstitve kot v razkritje: MSRP
razvrstitve kot v posesti posesti za prodajo. [glej: Dobro ime; Skupine za odtuji člen
za prodajo, dobro ime
tev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

Zmanjšanje iz naslova
razvrstitve kot v posesti
za prodajo, biološka sred
stva

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje poštene vrednosti pravic do povračila, ki razkritje: MRS 19, 141.(g) člen
izplačanih
zaslužkov, izhaja iz izplačanih zaslužkov. [glej: Po pošteni vrednosti
pravice do povračila, po [member]; Pravice do povračila, po pošteni vrednosti]
pošteni vrednosti

Zmanjšanje iz naslova
stanj, razveljavljenih v
tekočem obdobju, stanja v
dobro na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration debit

Element type and
attributes
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X duration debit

X duration credit

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleProperty
PlantAndEquipment

DecreaseThroughDereco
gnitionExposureToCredi
tRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuarantee
Contracts

DecreaseThroughDereco
gnitionFinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Zmanjšanje izpostavljenosti kreditnemu tveganju pri
obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem poroštvu
zaradi odprave pripoznanja. [glej: Izpostavljenost kredit
nemu tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu]

primer:
začetek
primer:
začetek
primer:
začetek

MSRP 7, IG20.B člen –
veljavnosti 1.1.2018,
MSRP 7, 35.I(c) člen –
veljavnosti 1.1.2018,
MSRP 7, 35.H člen –
veljavnosti 1.1.2018

Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi razkritje: MRS 16, 73.(e)(ii) člen
razvrstitve kot v posesti za prodajo ali vključitve v
skupino za odtujitev, razvrščeno kot v posesti za
prodajo. [glej: Skupine za odtujitev, razvrščene kot v
posesti za prodajo [member], Opredmetena osnovna
sredstva; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti
za prodajo [member]]

Zmanjšanje naložbenih nepremičnin zaradi razvrstitve razkritje: MRS 40, 76.(c) člen,
kot v posesti za prodajo ali vključitve v skupino za razkritje: MRS 40, 79.(d)(iii) člen
odtujitev, razvrščeno kot v posesti za prodajo. [glej:
Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo
[member]; Opredmetena osnovna sredstva; Naložbene
nepremičnine; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v
posesti za prodajo [member]]

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje finančnih sredstev zaradi odprave pripozna primer: MSRP 7, IG20.B člen –
odprave
pripoznanja, nja. [glej: Finančna sredstva]
začetek veljavnosti 1.1.2018,
finančna sredstva
primer: MSRP 7, 35.I(c) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Zmanjšanje iz naslova
odprave pripoznanja, izpo
stavljenost
kreditnemu
tveganju pri obvezah iz
posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu

Zmanjšanje iz naslova
razvrstitve kot v posesti
za prodajo, opredmetena
osnovna sredstva

Zmanjšanje iz naslova
razvrstitve kot v posesti
za prodajo, naložbene
nepremičnine

DecreaseThroughClassifie X duration credit
dAsHeldForSaleInvestment
Property

ifrs-full

Sklic

Zmanjšanje neopredmetenih sredstev razen dobrega razkritje: MRS 38, 118.(e)(ii) člen
imena zaradi razvrstitve kot v posesti za prodajo ali
vključitve v skupino za odtujitev, razvrščeno kot v
posesti za prodajo. [glej: Skupine za odtujitev, razvrščene
kot v posesti za prodajo [member]; Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

Zmanjšanje iz naslova
razvrstitve kot v posesti
za prodajo, neopredmetena
sredstva razen dobrega
imena

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

DecreaseThroughImpair
mentsRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalances

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryIntan
gibleAssetsAndGoodwill

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryIntan
gibleAssetsOtherThanGo
odwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje neopredmetenih sredstev razen dobrega splošna praksa: MRS 38, 118.(e)
izgube obvladovanja odvis imena zaradi izgube obvladovanja odvisnega podjetja. člen
nega podjetja, neopred [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]
metena sredstva razen
dobrega imena

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena splošna praksa: MRS 38, 118.(e)
izgube obvladovanja odvis zaradi izgube obvladovanja odvisnega podjetja. [glej: člen
nega podjetja, neopred Neopredmetena sredstva in dobro ime]
metena sredstva in dobro
ime

Zmanjšanje stanj v breme na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
zaradi zakonske regulacije zaradi oslabitev. [glej: Izguba
zaradi oslabitve; Stanja v breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije]

SL

Zmanjšanje iz naslova
izgub zaradi oslabitve,
stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje sredstev iz pogodb zaradi oslabitve. [glej: primer: MSRP 15, 118.(c) člen –
oslabitve,
sredstva
iz Sredstva iz pogodb; Izguba zaradi oslabitve]
začetek veljavnosti 1.1.2018
pogodb

Zmanjšanje stanj v breme na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
zaradi zakonske regulacije zaradi odtujitev. [glej: Stanja v
breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije]

X duration credit

DecreaseThroughImpair
mentContractAssets

ifrs-full

Sklic

Zmanjšanje stanj v dobro na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
zaradi zakonske regulacije zaradi odtujitev. [glej: Stanja v
dobro na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije]

Pojasnilo oznake

Zmanjšanje iz naslova
odtujitev, stanja v breme
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Zmanjšanje iz naslova
odtujitev, stanja v dobro
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Označba

X duration credit

DecreaseThroughDisposal
sRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

DecreaseThroughDisposal
sRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration debit

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryPro
pertyPlantAndEquipment

DecreaseThroughPerfor
manceObligationBeingSa
tisfiedContractLiabilities

DecreaseThroughRightTo X duration credit
ConsiderationBecomingUn
conditionalContractAssets

DecreaseThroughTransfer
ToLiabilitiesIncludedInDi
sposalGroupsClassifiedAs
HeldForSaleOtherProvi
sions

DecreaseThroughWriteoff
FinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

Pojasnilo oznake

Sklic

Zmanjšanje drugih rezervacij zaradi prenosa teh rezer splošna praksa: MRS 37, 84. člen
vacij med obveznosti, vključene v skupine za odtujitev,
razvrščene kot v posesti za prodajo. [glej: Druge rezer
vacije; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za
prodajo [member]]

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje finančnih sredstev zaradi odpisa vrednosti. primer: MSRP 7, IG20.B člen –
odpisa vrednosti, finančna [glej: Finančna sredstva]
začetek veljavnosti 1.1.2018,
sredstva
primer: MSRP 7, 35.I(c) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Zmanjšanje iz naslova
prenosa med obveznosti,
vključene v skupine za
odtujitev, razvrščene kot v
posesti za prodajo, druge
rezervacije

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje sredstev iz pogodb, ki izhaja iz dejstva, da je primer: MSRP 15, 118.(d) člen –
pravice do nadomestila, ki pravica do nadomestila postaja brezpogojna. [glej: Sred začetek veljavnosti 1.1.2018
je postala brezpogojna, stva iz pogodb]
sredstva iz pogodb

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje obveznosti iz pogodb zaradi izpolnitve primer: MSRP 15, 118.(e) člen –
izpolnitve
izvršitvene izvršitvene obveze. [glej: Obveznosti iz pogodb; Izvršit začetek veljavnosti 1.1.2018
obveze, obveznosti iz vene obveze [member]]
pogodb

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi splošna praksa: MRS 16, 73.(e)
izgube obvladovanja odvis izgube obvladovanja odvisnega podjetja. [glej: Opred člen
nega
podjetja,
opred metena osnovna sredstva]
metena osnovna sredstva

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje drugih rezervacij zaradi izgube obvladovanja splošna praksa: MRS 37, 84. člen
izgube obvladovanja odvis odvisnega podjetja. [glej: Druge rezervacije]
nega podjetja, druge rezer
vacije

Označba

SL

X duration debit

X duration debit

Element type and
attributes

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryOther
Provisions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Privzeti datum računovod Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „datum razkritje: MRS 8, 28.(f)(i) člen,
oblikovanja“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. razkritje: MRS 8, 29.(c)(i) člen,
skih izkazov [member]
razkritje: MRS 8, 49.(b)(i) člen

member

DefaultFinancialState
mentsDateMember

DeferredAcquisitionCost
sArisingFromInsurance
Contracts

ifrs-full

ifrs-full

Odloženi stroški pridobi Znesek stroškov, ki jih ima zavarovatelj pri prodaji, spre
vanja iz naslova zavaro jemu v zavarovanje in začetku izvajanja nove zavaro
valnih pogodb
valne pogodbe, katerih pripoznanje kot strošek je bilo
odloženo. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

razkritje: MSRP 4, 37.(e) člen,
primer: MSRP 4, IG39.(a), primer:
MSRP 4, IG23.(a), primer: MSRP
4, 37.(b) člen

Znesek skupne predpostavljene vrednosti finančnih razkritje: MSRP 1, 31.(a) člen
naložb v odvisna podjetja, skupne podvige ali pridružena
podjetja, za katere je predpostavljena vrednost v prvih
računovodskih izkazih podjetja, pripravljenih po MSRP,
knjigovodska vrednost po prejšnjih GAAP. [glej: Pridru
žena podjetja [member]; Knjigovodska vrednost [mem
ber]; Skupni podvigi [member]; Prejšnja GAAP [mem
ber]; Odvisna podjetja [member]; Naložbe v odvisna
podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja; MSRP
[member]]

SL

X instant debit

Skupna
predpostavljena
vrednost naložb, za katere
je predpostavljena vrednost
knjigovodska vrednost po
prejšnjih GAAP

X instant debit

DeemedCostOfInvest
mentsForWhichDeemed
CostIsPreviousGAAPCar
ryingAmount

Znesek skupne predpostavljene vrednosti finančnih razkritje: MSRP 1, 31.(b) člen
naložb v odvisna podjetja, skupne podvige ali pridružena
podjetja, za katere je predpostavljena vrednost v prvih
računovodskih izkazih podjetja, pripravljenih po MSRP,
poštena vrednost. [glej: Pridružena podjetja [member];
Skupni podvigi [member]; Odvisna podjetja [member];
Naložbe v odvisna podjetja, skupne podvige in pridru
žena podjetja; MSRP [member]]

ifrs-full

Skupna
predpostavljena
vrednost naložb, za katere
je predpostavljena vrednost
poštena vrednost

X instant debit

Sklic

DeemedCostOfInvest
mentsForWhichDeemed
CostIsFairValue

Pojasnilo oznake

Odbitne začasne razlike, za Znesek odbitnih začasnih razlik, za katere se v izkazu razkritje: MRS 12, 81.(e) člen
katere se ni pripoznala finančnega položaja ni pripoznala terjatev za odloženi
terjatev za odloženi davek davek. [glej: Začasne razlike [member]]

Označba

ifrs-full

X instant

Element type and
attributes

DeductibleTemporaryDiffe
rencesForWhichNoDefer
redTaxAssetIsRecognised

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

X instant debit

X instant debit

DeferredIncomeClassifie
dAsCurrent

DeferredIncomeClassifie
dAsNoncurrent

DeferredIncomeRecognise
dAsOfAcquisitionDate

DeferredTaxAssetAssocia
tedWithRegulatoryDeferra
lAccountBalances

DeferredTaxAssets

DeferredTaxAssetsAndLia
bilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek obveznosti, ki predstavlja prihodek, ki je bil splošna praksa: MRS 1, 78. člen
prejet, vendar še ni zaslužen. [glej: Prihodki]

Pojasnilo oznake

Znesek terjatve za odloženi davek, povezane s stanji na razkritje: MSRP 14, 24. člen,
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije. razkritje: MSRP 14, B11.(b) člen
[glej: Terjatve za odloženi davek; Stanja na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

Uradni list Evropske unije

Terjatve in obveznosti za
odloženi davek [abstract]

Terjatve za odloženi davek Zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih razkritje: MRS 1, 54.(o) člen,
obdobjih v zvezi z: (a) odbitnimi začasnimi razlikami; razkritje: MRS 1, 56. člen, razkri
(b) prenosom neizrabljenih davčnih izgub v prihodnja tje: MRS 12, 81.(g)(i) člen
obdobja; in (c) prenosom neizrabljenih davčnih dobro
pisov v prihodnja obdobja. [glej: Začasne razlike [mem
ber]; Neizrabljeni davčni dobropisi [member]; Neizra
bljene davčne izgube [member]]

Terjatev za odloženi davek,
povezana s stanji na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije

Odloženi prihodki, pripo Znesek, pripoznan na datum prevzema, za odložene splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
znani na datum prevzema prihodke, pridobljene v poslovni združitvi. [glej: Odlo člen
ženi prihodki; Poslovne združitve [member]]

Odloženi prihodki, razvrš Znesek odloženih prihodkov, razvrščenih kot nekratko splošna praksa: MRS 1, 78. člen
ročnih. [glej: Odloženi prihodki]
čeni kot nekratkoročni

Odloženi prihodki, razvrš Znesek odloženih prihodkov, razvrščenih kot kratkoro splošna praksa: MRS 1, 78. člen
čeni kot kratkoročni
čnih. [glej: Odloženi prihodki]

Odloženi prihodki

Označba

SL

X instant credit

X instant credit

X instant credit

Element type and
attributes

DeferredIncome

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration debit

DeferredTaxExpenseAri
singFromWritedownOrRe
versalOfWritedownOfDe
ferredTaxAsset

DeferredTaxExpenseIn
come

DeferredTaxExpenseInco
meAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek terjatve za odloženi davek, kadar je: (a) izraba razkritje: MRS 12, 82. člen
terjatve za odloženi davek odvisna od prihodnjih
obdavčljivih dobičkov, ki presegajo dobičke, nastale iz
odprave obstoječih obdavčljivih razlik, in je (b) podjetje
pretrpelo izgubo bodisi v tekočem bodisi v prejšnjem
obdobju po davčni zakonodaji, na katero se nanaša
terjatev za odloženi davek. [glej: Začasne razlike [mem
ber]]

Odhodek za odloženi
davek (prihodek od odlo
ženega davka) [abstract]

Odhodek za odloženi Znesek odhodka za odloženi davek (prihodka od odlo razkritje: MRS 12, 81.(g)(ii) člen
davek (prihodek od odlo ženega davka), ki se nanaša na spremembe obveznosti
ženega davka)
za odloženi davek in terjatev za odloženi davek. [glej:
Terjatve za odloženi davek; Obveznosti za odloženi
davek]

Odhodek za odloženi Znesek odhodka za odloženi davek, ki izhaja iz odpisa primer: MRS 12, 80.(g) člen
davek, ki izhaja iz odpisa ali odprave prejšnjega odpisa terjatve za odloženi davek.
ali odprave odpisa terjatve [glej: Terjatve za odloženi davek]
za odloženi davek

Terjatev za odloženi davek,
kadar je izraba odvisna od
prihodnjih
obdavčljivih
dobičkov, ki presegajo
dobičke, nastale iz odprave
obstoječih
obdavčljivih
razlik, in je podjetje
pretrpelo izgubo po zako
nodaji, na katero se nanaša
terjatev za odloženi davek

Terjatve za odloženi davek, Znesek, pripoznan na datum prevzema, za terjatve za splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
pripoznane na datum odloženi davek, pridobljene v poslovni združitvi. [glej: člen
prevzema
Terjatve za odloženi davek; Poslovne združitve [mem
ber]]

Označba

SL

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUti X instant debit
lisationIsDependentOnFu
tureTaxableProfitsInExces
sOfProfitsFromReversalOf
TaxableTemporaryDifferen
cesAndEntityHasSuffered
LossInJurisdictionToW
hichDeferredTaxAssetRela
tes

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

DeferredTaxAssetsRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Obveznost (terjatev)
odloženi davek

X instant credit

DeferredTaxLiabilities

DeferredTaxLiabilitiesReco X instant credit
gnisedAsOfAcquisitionDate

DeferredTaxLiabilityAsset

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Obveznosti
davek

za

Znesek odhodka za odloženi davek (prihodka od odlo primer: MRS 12, 80.(d) člen
ženega davka), ki se nanaša na spremembe davčnih
stopenj ali naložitev novih davkov. [glej: Odhodek za
odloženi davek (prihodek od odloženega davka)]

Uradni list Evropske unije

za Znesek obveznosti ali terjatev za odloženi davek. [glej: razkritje: MRS 12, 81.(g)(i) člen
Obveznosti za odloženi davek, Terjatve za odloženi
davek]

odloženi Zneski davka iz dobička, ki jih bo treba poravnati v razkritje: MRS 1, 54.(o) člen,
prihodnjih obdobjih v zvezi z obdavčljivimi začasnimi razkritje: MRS 1, 56. člen, razkri
razlikami. [glej: Začasne razlike [member]]
tje: MRS 12, 81.(g)(i) člen

Odhodek za odloženi
davek (prihodek od odlo
ženega davka), ki se nanaša
na spremembe davčnih
stopenj ali naložitev novih
davkov

SL

X instant credit

Obveznosti za odloženi Znesek, pripoznan na datum prevzema, za obveznosti splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
davek, pripoznane na za odloženi davek, prevzete v poslovni združitvi. [glej: člen
datum prevzema
Obveznosti za odloženi davek; Poslovne združitve
[member]]

X duration debit

DeferredTaxExpenseInco
meRelatingToTaxRateC
hangesOrImpositionOf
NewTaxes

Znesek odhodka za odloženi davek ali prihodka od primer: MRS 12, 80.(c) člen
odloženega davka, ki se nanaša na oblikovanje in
odpravo začasnih razlik. [glej: Začasne razlike [member];
Odhodek za odloženi davek (income)]

ifrs-full

Odhodek za odloženi
davek (prihodek od odlo
ženega davka), ki se nanaša
na vzpostavitev in odpravo
začasnih razlik

X duration debit

DeferredTaxExpenseInco
meRelatingToOriginatio
nAndReversalOfTempora
ryDifferences

Znesek odhodka za odloženi davek ali prihodka od razkritje: MRS 12, 81.(g)(ii) člen
odloženega davka, ki se nanaša na spremembe obvez
nosti za odloženi davek in terjatev za odloženi davek,
pripoznan v poslovnem izidu. [glej: Terjatve za odloženi
davek; Odhodek za odloženi davek (prihodek od odlo
ženega davka); Obveznosti za odloženi davek]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Odhodek za odloženi
davek (prihodek od odlo
ženega davka), pripoznan
v poslovnem izidu

Označba

X duration

Element type and
attributes

DeferredTaxExpenseInco
meRecognisedInProfitOr
Loss

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

DefinedBenefitObligatio
nAtPresentValue

DefinedBenefitPlansAxis

DefinedBenefitPlansMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Sklic

Znesek odloženega davka v zvezi s postavkami, knjiže razkritje: MRS 12, 81.(a) člen
nimi neposredno v dobro (breme) lastniškega kapitala.
[glej: Odhodek za odloženi davek (prihodek od odlože
nega davka)]

Znesek obveznosti za odloženi davek, povezane s stanji razkritje: MSRP 14, 24. člen,
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije. razkritje: MSRP 14, B11.(b) člen
[glej: Obveznosti za odloženi davek; Stanja na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

Pojasnilo oznake

Programi z določenimi Ta pripadnik pomeni programe pozaposlitvenih razkritje: MRS 19, 138. člen
zaslužkov razen programov z določenimi prispevki.
zaslužki [member]
Programi z določenimi prispevki so programi pozapo
slitvenih zaslužkov, po katerih plačuje podjetje stalne
prispevke v posebno enoto (sklad) in nima nobene
pravne ali posredne obveze plačevati nadaljnje prispevke,
če sklad nima dovolj sredstev, da bi zaposlencem
izplačal vse zaslužke, ki se nanašajo na njihovo službo
vanje v tekočem in prejšnjih obdobjih. Predstavlja tudi
standardno vrednost za os „Programi z določenimi
zaslužki“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Programi z določenimi Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 19, 138. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
zaslužki [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Obveza
za
določene Sedanja vrednost pričakovanih prihodnjih plačil, splošna praksa: MRS 19, 57.(a)
zaslužke, po sedanji vred potrebnih za poravnavo obvez, ki izhajajo iz službo člen
nosti
vanja zaposlencev v tekočem in prejšnjih obdobjih,
brez odštetja kakršnih koli sredstev programa. [glej:
Sredstva programa, po pošteni vrednosti]

Odloženi davek v zvezi s
postavkami,
knjiženimi
neposredno
v
dobro
(breme) lastniškega kapi
tala

Obveznost za odloženi
davek, povezana s stanji
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Označba

SL

axis

X duration

DeferredTaxRelatingToI
temsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquity

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

DeferredTaxLiabilityAsso
ciatedWithRegulatoryDe
ferralAccountBalances

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Depoziti strank [abstract]

Amortizacija in izguba
zaradi oslabitve (razvelja
vitev izgube zaradi oslabi
tve),
pripoznano
v
poslovnem izidu

X instant credit

X instant credit

DepositsFromBanks

DepositsFromCustomers

DepositsFromCustomer
sAbstract

X duration debit
DepreciationAmortisatio
nAndImpairmentLossRe
versalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLoss

DepreciationAmortisatio
nAndImpairmentLossRe
versalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Ta pripadnik pomeni programe z določenimi zaslužki, ki razkritje: MRS 19, 149. člen
delijo tveganja med podjetji pod skupnim upravljanjem,
na primer med obvladujočim podjetjem in njegovimi
odvisnimi podjetji. [glej: Programi z določenimi zaslužki
[member]; Odvisna podjetja [member]; Obvladujoče
podjetje [member]]

Pojasnilo oznake

Amortizacija in izguba
zaradi oslabitve (razvelja
vitev izgube zaradi oslabi
tve),
pripoznano
v
poslovnem izidu [abstract]

Depoziti strank

Znesek stroškov amortizacije in izgube zaradi oslabitve splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
(razveljavitve izgube zaradi oslabitve), pripoznan v člen
poslovnem izidu. [glej: Stroški amortizacije; Izguba
zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve),
pripoznana v poslovnem izidu]

Znesek obveznosti iz naslova depozitov strank v posesti splošna praksa: MRS 1, 55. člen
podjetja.

Znesek obveznosti iz naslova depozitov bank v posesti splošna praksa: MRS 1, 55. člen
podjetja.

SL

Depoziti bank

Odmik od zahteve MSRP Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 1, 20.(d) člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

axis

DepartureFromRequire
mentOfIFRSAxis

ifrs-full

Programi z določenimi
zaslužki, ki delijo tveganja
med podjetji pod skupnim
upravljanjem [member]

Označba

member

Element type and
attributes

DefinedBenefitPlansThatS
hareRisksBetweenEntitie
sUnderCommonControl
Member

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Amortizacija,
nepremičnine

Metoda
amortiziranja, Metoda amortiziranja, uporabljena za biološka sredstva, razkritje: MRS 41, 54.(d) člen
biološka
sredstva,
po merjena po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano
nabavni vrednosti
amortizacijo in nabrane izgube zaradi oslabitve. [glej:
Biološka sredstva]

Metoda
amortiziranja, Metoda amortiziranja, uporabljena za naložbene nepre razkritje: MRS 40, 79.(a) člen
naložbene nepremičnine, mičnine, merjene z modelom nabavne vrednosti. [glej:
model nabavne vrednosti
Naložbene nepremičnine]

X duration debit

X duration

text

text

DepreciationExpense

DepreciationInvestment
Property

DepreciationMethodBiolo
gicalAssetsAtCost

DepreciationMethodInvest
mentPropertyCostModel

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration

naložbene Znesek amortizacije, pripoznan za naložbene nepremi razkritje: MRS 40, 79.(d)(iv) člen,
čnine. [glej: Stroški amortizacije; Naložbene nepremični razkritje: MRS 40, 76. člen
ne]

Znesek stroškov amortizacije (opredmetena sredstva). splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Amortiziranje je sistematsko razporejanje amortizirljivih člen
zneskov opredmetenih sredstev v njihovi dobi koristno
sti.

biološka Znesek amortizacije, pripoznan za biološka sredstva. razkritje: MRS 41, 55.(c) člen
[glej: Stroški amortizacije; Biološka sredstva]

SL

Stroški amortizacije (opr.)

Amortizacija,
sredstva

amortizacije

DepreciationBiologicalAs
sets

Stroški
[abstract]

ifrs-full

Znesek stroškov amortizacije. Amortiziranje je siste primer: MRS 1, 102. člen, razkri
matsko razporejanje amortizirljivih zneskov sredstev v tje: MRS 1, 99. člen, razkritje:
njihovi dobi koristnosti.
MRS 1, 104. člen, razkritje:
MSRP 12, B13.(d) člen, razkritje:
MSRP 8, 23.(e) člen, razkritje:
MSRP 8, 28.(e) člen

Pojasnilo oznake

DepreciationAndAmortisa
tionExpenseAbstract

Stroški amortizacije

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

DepreciationAndAmortisa
tionExpense

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Izpeljani finančni instru Znesek izpeljanih finančnih sredstev v posesti za trgova splošna praksa: MRS 1, 55. člen
menti v posesti za trgova nje. [glej: Izpeljana finančna sredstva; Finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razvrščena
nje
kot v posesti za trgovanje]

Izpeljane finančne obvez Znesek finančnih obveznosti, razvrščenih kot izpeljani splošna praksa: MRS 1, 55. člen
nosti
finančni instrumenti. [glej: Finančna sredstva; Izpeljani
finančni instrumenti [member]]

Izpeljane finančne obvez Znesek izpeljanih finančnih obveznosti, namenjenih za splošna praksa: MRS 1, 55. člen
nosti, namenjene za varo varovanje pred tveganjem. [glej: Izpeljane finančne
vanje pred tveganjem
obveznosti]

X instant debit

X instant debit

X instant debit

X instant credit

X instant credit

DerivativeFinancialAssets

DerivativeFinancialAssets
HeldForHedging

DerivativeFinancialAssets
HeldForTrading

DerivativeFinancialLiabili
ties

DerivativeFinancialLiabili
tiesHeldForHedging

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration

DepreciationRightofuseAs
sets

ifrs-full

Izpeljani finančni instru Znesek izpeljanih finančnih instrumentov, namenjenih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
menti, namenjeni za varo za varovanje pred tveganjem. [glej: Izpeljana finančna
vanje pred tveganjem
sredstva]

SL

Izpeljana finančna sredstva Znesek finančnih sredstev, razvrščenih kot izpeljani splošna praksa: MRS 1, 55. člen
finančni instrumenti. [glej: Finančna sredstva; Izpeljani
finančni instrumenti [member]]

Amortizacija, sredstva, ki Znesek amortizacije sredstev, ki predstavljajo pravico do razkritje: MSRP 16, 53.(a) člen –
predstavljajo pravico do uporabe. [glej: Stroški amortizacije; Sredstva, ki predstav začetek veljavnosti 1.1.2019
uporabe
ljajo pravico do uporabe]

Amortizacija, opredmetena Znesek amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev. razkritje: MRS 16, 73.(e)(vii) člen,
[glej: Stroški amortizacije; Opredmetena osnovna sred razkritje: MRS 16, 75.(a) člen
osnovna sredstva
stva]

X duration

DepreciationPropertyPlan
tAndEquipment

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Metoda
amortiziranja, Metoda amortiziranja, uporabljena za opredmetena razkritje: MRS 16, 73.(b) člen
opredmetena
osnovna osnovna sredstva. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]
sredstva

Označba

text

Element type and
attributes

DepreciationMethodPro
pertyPlantAndEquipment

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Izpeljani finančni instru
menti, znesek, ki prispeva
k pošteni vrednosti sred
stev programa

Izpeljani finančni instru Ta pripadnik pomeni finančne instrumente ali druge
pogodbe iz področja uporabe MSRP 9 z vsemi tremi
menti [member]
spodaj navedenimi značilnostmi: (a) njihova vrednost se
spremeni v odziv na spremembo točno določene obre
stne mere, cene finančnega instrumenta, cene blaga,
deviznega tečaja, indeksa cen ali tečajev, kreditne kako
vosti ali kreditnega indeksa ali druge spremenljivke, če v
primeru nefinančne spremenljivke taka spremenljivka ni
značilna za eno od pogodbenih strank (včasih se te
spremenljivke imenujejo „podlaga“); (b) ne zahtevajo
začetne čiste finančne naložbe ali pa samo manjšo
začetno naložbo, kot bi se zahtevala pri drugih vrstah
pogodb, za katere bi se pričakoval podoben odziv na
spremembe tržnih dejavnikov; (c) poravnani so na
datum v prihodnosti. [glej: Finančni instrumenti, razred
[member]]

DerivativesAmountContri X instant debit
butedToFairValueOfPlanAs
sets

member

text

DerivativesMember

DescriptionAndCarryingA
mountOfIntangibleAsset
sMaterialToEntity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Uradni list Evropske unije

Opis neopredmetenih sred Opis neopredmetenih sredstev, ki so pomembna za razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
stev, ki so pomembna za računovodske izkaze podjetja. [glej: Neopredmetena
podjetje
sredstva razen dobrega imena]

MSRP 13, IE60. člen,
MSRP 13, 94. člen,
MSRP 7, IG40.B člen,
MSRP 7, 6. člen

SL

primer:
primer:
primer:
primer:

Znesek, ki ga v pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(e) člen
določenimi zaslužki predstavljajo izpeljani finančni
instrumenti. [glej: Sredstva programa, po pošteni vred
nosti; Programi z določenimi zaslužki [member]; Izpe
ljani finančni instrumenti [member]]

Izpeljane finančne obvez Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v razkritje: MSRP 7, 39.(b) člen
nosti,
nediskontirani zvezi z izpeljanimi finančnimi obveznostmi. [glej: Izpe
ljane finančne obveznosti]
denarni tokovi

X instant credit

DerivativeFinancialLiabili
tiesUndiscountedCashF
lows

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Izpeljane finančne obvez Znesek izpeljanih finančnih obveznosti v posesti za trgo splošna praksa: MRS 1, 55. člen
nosti v posesti za trgovanje vanje. [glej: Izpeljane finančne obveznosti; Finančne
obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
ki ustrezajo opredelitvi „v posesti za trgovanje“]

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

DerivativeFinancialLiabili
tiesHeldForTrading

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis odločitve pri računo Opis dejstva, da se je podjetje pri računovodski usmeritvi razkritje: MSRP 13, 96. člen
vodski usmeritvi o uporabi odločilo uporabiti izjemo iz 48. člena MSRP 13 za
izjeme iz 48.
člena obveznosti.
MSRP 13, obveznosti

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za finančna sred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za finančna sredstva, stva, razpoložljiva za prodajo. [glej: Finančna sredstva, člen
razpoložljiva za prodajo razpoložljiva za prodajo]
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za biološka sred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za biološka sredstva stva. [glej: Biološka sredstva]
člen
[text block]

DescriptionOfAccounting text
PolicyDecisionToUseExcep
tionInIFRS1348Liabilities

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForAvailableforsaleFi
nancialAssetsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForBiologicalAsset
sExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

text block

Opis, kako je prevzemnik obračunal transakcijo, ki je razkritje: MSRP 3, B64.(l)(ii) člen
bila pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in prev
zema obveznosti v poslovni združitvi. [glej: Poslovne
združitve [member]]

SL

Opis odločitve pri računo Opis dejstva, da se je podjetje pri računovodski usmeritvi razkritje: MSRP 13, 96. člen
vodski usmeritvi o uporabi odločilo uporabiti izjemo iz 48. člena MSRP 13 za
izjeme iz 48.
člena sredstva.
MSRP 13, sredstva

Opis obračunavanja tran
sakcije, ki je bila pripo
znana ločeno od prido
bitve sredstev in prevzema
obveznosti v poslovni
združitvi

DescriptionOfAccounting text
PolicyDecisionToUseExcep
tionInIFRS1348Assets

text

ifrs-full

Sklic

DescriptionOfAccounting
ForTransactionRecognised
SeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusiness
Combination

Pojasnilo oznake

Opis neopredmetenih sred Opis neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo razkritje: MRS 38, 122.(a) člen
stev z nedoločeno dobo koristnosti, ki podpira oceno nedoločene dobe koristno
koristnosti, ki podpira sti. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]
oceno nedoločene dobe
koristnosti

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionAndCarryingA
mountOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLife

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za poslovne zdru splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za poslovne združitve žitve. [glej: Poslovne združitve [member]]
člen
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za denarne toko splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za denarne tokove ve.
člen
[text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForBusinessCombina
tionsExplanatory

text block

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForCashFlowsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForCollateralExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForConstructionIn
ProgressExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForContingentLiabili
tiesAndContingentAsset
sExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za pogojne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za pogojne obvez obveznosti in pogojna sredstva. [glej: Pogojne obvez člen
nosti in pogojna sredstva nosti [member]; Opis značilnosti pogojnih sredstev]
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za nedokončana splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za nedokončana grad gradbena dela. [glej: Nedokončana gradbena dela]
bena dela [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za zavarovanje s splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za zavarovanje s premoženjem.
premoženjem [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za poslovne zdru splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za poslovne združitve žitve in dobro ime. [glej: Poslovne združitve [member]; člen
in dobro ime [text block] Dobro ime]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForBusinessCombina
tionsAndGoodwillExplana
tory

ifrs-full

SL

text block

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za najeta posojila. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za najeta posojila [glej: Najeta posojila]
člen
[text block]

text block

Sklic

DescriptionOfAccounting
PolicyForBorrowingsExpla
natory

Pojasnilo oznake

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za obresti in splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za stroške izposojanja druge stroške podjetja, ki nastanejo v zvezi z izposoja člen
[text block]
njem finančnih sredstev.

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyForBorrowingCost
sExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis računovodske usme
ritve za odložene stroške
pridobivanja, ki izhajajo iz
zavarovalnih pogodb [text
block]

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsu
ranceContractsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDeferredIncome
TaxExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDepreciationEx
penseExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za stroške amor splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za stroške amortiza tizacije (opr.). [glej: Stroški amortizacije]
člen
cije (opr.) [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za odloženi davek splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za odloženi davek iz iz dobička. [glej: Odhodek za odloženi davek (prihodek člen
dobička [text block]
od odloženega davka)]

Uradni list Evropske unije

text block

Opis računovodske usmeritve podjetja za rezervacije za splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja. [glej: člen
Rezervacije za stroške razgradnje, obnove in ponovnega
oživljanja]

Opis računovodske usme
ritve za rezervacije za
razgradnjo, obnovo in
ponovno oživljanje okolja
[text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForDecommissionin
gRestorationAndRehabilita
tionProvisionsExplanatory

ifrs-full

SL

Opis računovodske usmeritve podjetja za odložene splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
stroške pridobivanja, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. člen
[glej: Odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavaro
valnih pogodb]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za programe splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za programe zvestobe zvestobe kupcev.
člen
kupcev [text block]

text block

Sklic

DescriptionOfAccounting
PolicyForCustomerLoyalty
ProgrammesExplanatory

Pojasnilo oznake

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za stroške prido splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za stroške pridobi bivanja strank.
vanja strank [text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyForCustomerAcquisi
tionCostsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za ustavljeno splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za ustavljeno poslo poslovanje. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]]
člen
vanje [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za čisti dobiček splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za čisti dobiček na na delnico.
delnico [text block]
Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za pravice do splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za pravice do emisij emisij.
člen
[text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForDiscontinuedOpe
rationsExplanatory

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForDiscountsAndRe
batesExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDividendsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForEarningsPerShare
Explanatory

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForEmissionRightsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za dividende. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za dividende [text Dividende so razdelitve dobička imetnikom kapitalskih člen
block]
naložb sorazmerno z njihovimi deleži v posameznih
razredih kapitala.

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za popuste.
ritve za popuste [text
block]

splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za izpeljane splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za izpeljane finančne finančne instrumente. [glej: Finančni instrumenti, razred člen
instrumente [text block]
[member]; Izpeljani finančni instrumenti [member]]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForDerivativeFinan
cialInstrumentsExplanatory

ifrs-full

SL

text block

Opis računovodske usmeritve podjetja za izpeljane splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
finančne instrumente in varovanje pred tveganjem. [glej: člen
Finančni instrumenti, razred [member]; Izpeljani finančni
instrumenti [member]]

Opis računovodske usme
ritve za izpeljane finančne
instrumente in varovanje
pred
tveganjem
[text
block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForDerivativeFinan
cialInstrumentsAndHedgin
gExplanatory

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za odpravo pripo splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za odpravo pripo znanja finančnih instrumentov. [glej: Finančni instru člen
znanja finančnih instru menti, razred [member]]
mentov [text block]

Označba

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyForDerecognitionOf
FinancialInstrumentsExpla
natory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

text block

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForEnvironmentRela
tedExpenseExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForExceptionalItem
sExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForExpensesExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForExplorationAndE
valuationExpenditures

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForFairValueMeasure
mentExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyForEmployeeBenefit
sExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za merjenje splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za merjenje poštene poštene vrednosti. [glej: Po pošteni vrednosti [member]] člen
vrednosti [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za sredstva za razkritje: MSRP 6, 24.(a) člen
ritve za stroške razisko raziskovanje in vrednotenje. [glej: Sredstva za razisko
vanja in vrednotenja [text vanje in vrednotenje [member]]
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za odhodke.
ritve za odhodke [text
block]

SL

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za izredne postav splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za izredne postavke ke.
člen
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za odhodke, splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za odhodke, pove povezane z okoljem.
člen
zane z okoljem [text
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za zaslužke zapo splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za zaslužke zapo slencev. Zaslužki zaposlencev so vse oblike nadomestil, člen
slencev [text block]
ki jih daje podjetje v zameno za službovanje zaposlencev
ali za prenehanje službovanja.

Označba
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Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za finančna sred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za finančna sredstva stva. [glej: Finančna sredstva]
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za finančna splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za finančna jamstva jamstva. [glej: Jamstva [member]]
[text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForFinancialAssetsEx
planatory

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialGuaran
teesExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialInstru
mentsAtFairValueThrough
ProfitOrLossExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za finančne instru instrumente. [glej: Finančni instrumenti, razred [mem člen
mente [text block]
ber]]

Uradni list Evropske unije

text block

Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
instrumente po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. člen
[glej: Po pošteni vrednosti [member]; Finančni instru
menti, razred [member]]

SL

Opis računovodske usme
ritve za finančne instru
mente po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za finančne prihodke prihodke in stroške financiranja. [glej: Finančni prihodki člen
in stroške financiranja [text (stroški financiranja)]
block]

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinanceInco
meAndCostsExplanatory

ifrs-full

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinanceCostsEx
planatory

ifrs-full

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za stroške finan splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za stroške financi ciranja. [glej: Stroški financiranja]
člen
ranja [text block]

Sklic

text block

Pojasnilo oznake

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za prihodke in splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za prihodke in odhodke iz naslova provizij. [glej: Razkritje prihodkov člen
odhodke
iz
naslova (odhodkov) iz naslova provizij]
provizij [text block]

Označba

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyForFeeAndCommis
sionIncomeAndExpenseEx
planatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForFranchiseFeesEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForFunctionalCurren
cyExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForGoodwillExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForGovernment
Grants

DescriptionOfAccounting
PolicyForHedgingExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForHeldtomaturityIn
vestmentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

text block

text block

text block

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za finančne naložbe naložbe v posesti do zapadlosti. [glej: Finančne naložbe člen
v posesti do zapadlosti v posesti do zapadlosti]
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za varovanje pred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za varovanje pred tveganjem.
člen
tveganjem [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za državne razkritje: MRS 20, 39.(a) člen
ritve za državne podpore podpore, tudi sprejetih metod predstavljanja v računo
[text block]
vodskih izkazih. [glej: Država [member]; Državne
podpore]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za dobro ime. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za dobro ime [text [glej: Dobro ime]
člen
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za valuto izvir splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za funkcijsko valuto nega gospodarskega okolja, v katerem posluje podjetje. člen
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za uporabo franš splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za provizije za izne pravice.
člen
uporabo franšizne pravice
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za prevedbo tuje splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za prevedbo tuje valute.
člen
valute [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za finančne obvez obveznosti. [glej: Finančne obveznosti]
nosti [text block]

Označba

SL

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForForeignCurrency
TranslationExplanatory

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialLiabilitie
sExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za davek iz dobi splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za davek iz dobička čka.
člen
[text block]

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForIncomeTaxExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForInsuranceCon
tracts

DescriptionOfAccounting
PolicyForIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

text block

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za oslabitev nefi splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za oslabitev nefi nančnih sredstev. [glej: Finančna sredstva]
nančnih sredstev [text
block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForImpairmentOf
NonfinancialAssetsExplana
tory

ifrs-full

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za neopred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za neopredmetena metena sredstva, ki niso dobro ime. [glej: Neopred člen
sredstva razen dobrega metena sredstva razen dobrega imena]
imena [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za neopred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za neopredmetena metena sredstva in dobro ime. [glej: Neopredmetena člen
sredstva in dobro ime sredstva in dobro ime]
[text block]

SL

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za zavarovalne razkritje: MSRP 4, 37.(a) člen
ritve
za
zavarovalne pogodbe in povezana sredstva, obveznosti, prihodke in
pogodbe in povezana sred odhodke. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
stva, obveznosti, prihodke
in odhodke [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za oslabitev splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za oslabitev finančnih finančnih sredstev. [glej: Finančna sredstva]
člen
sredstev [text block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForImpairmentOfFi
nancialAssetsExplanatory

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za oslabitev sred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za oslabitev sredstev stev.
člen
[text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyForImpairmentOfAs
setsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentInAs
sociatesAndJointVenture
sExplanatory

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForInvestmentProper
tyExplanatory

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentInAs
sociates

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentsI
nJointVentures

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentsOt
herThanInvestmentsAc
countedForUsingEquity
MethodExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForIssuedCapitalEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige. [glej: člen
Pridružena podjetja [member]; Skupni podvigi [mem
ber]]

Opis računovodske usmeritve podjetja za naložbe, ki splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
niso obračunane po kapitalski metodi. [glej: Naložbe, člen
obračunane po kapitalski metodi; Naložbe, ki niso obra
čunane po kapitalski metodi]

Uradni list Evropske unije

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za izdani kapital. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za izdani kapital [glej: Izdani kapital]
[text block]

Opis računovodske usme
ritve za naložbe, ki niso
obračunane po kapitalski
metodi [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za finančne naložbe naložbe v skupne podvige. [glej: Skupni podvigi [mem člen
v skupne podvige [text ber]]
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za naložbene splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za naložbene nepre nepremičnine. [glej: Naložbene nepremičnine]
člen
mičnine [text block]

Opis računovodske usme
ritve za finančne naložbe
v pridružena podjetja in
skupne
podvige
[text
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za finančne naložbe naložbe v pridružena podjetja. [glej: Pridružena podjetja člen
v pridružena podjetja [text [member]]
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za prihodke od splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za prihodke od obresti in odhodke za obresti.
obresti in odhodke za
obresti [text block]

Označba

SL

text block

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyForInterestInco
meAndExpenseExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za vrednotenje razkritje: MRS 2, 36.(a) člen
ritve za vrednotenje zalog zalog. [glej: Zaloge]
[text block]

text block

text block

text block

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForMeasuringInven
tories

DescriptionOfAccounting
PolicyForMiningAssetsEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForMiningRightsEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleAndDis
continuedOperationsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis računovodske usme
ritve za nekratkoročna
sredstva ali skupine za
odtujitev, razvrščene kot v
posesti za prodajo [text
block]

Opis računovodske usme
ritve za nekratkoročna
sredstva ali skupine za
odtujitev, razvrščene kot v
posesti za prodajo in usta
vljeno poslovanje [text
block]

Opis računovodske usmeritve podjetja za nekratkoročna splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti člen
za prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva ali skupine za
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo]

Opis računovodske usmeritve podjetja za nekratkoročna splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti člen
za prodajo in ustavljeno poslovanje. [glej: Ustavljeno
poslovanje [member]; Nekratkoročna sredstva ali
skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za proda
jo]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za rudarske splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za rudarske pravice pravice. [glej: Rudarske pravice [member]]
člen
[text block]

SL

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za rudarska sred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za rudarska sredstva stva. [glej: Sredstva za rudarjenje]
člen
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za posojila in splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za posojila in terjatve terjatve. [glej: Posojila in terjatve]
[text block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForLoansAndReceiva
blesExplanatory

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za najeme. Najem splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za najeme [text je pogodbeno razmerje, v katerem najemodajalec člen
block]
prenese na najemnika v zameno za plačilo ali niz plačil
pravico do uporabe sredstva za dogovorjen čas.

Označba

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyForLeasesExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfAccounting
PolicyForProgrammingAs
setsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForPropertyPlantAn
dEquipmentExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za prerazvrstitev splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za prerazvrstitev finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, člen
finančnih
instrumentov razred [member]]
[text block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForReclassificatio
nOfFinancialInstrument
sExplanatory

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForRecognisingDiffe
renceBetweenFairValueAtI
nitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

Opis računovodske usmeritve podjetja za pripoznavanje razkritje: MSRP 7, 28.(a) člen
razlike med pošteno vrednostjo ob začetnem pripo
znanju in transakcijsko ceno v poslovnem izidu zaradi
upoštevanja spremembe dejavnikov (vključno s časom),
ki bi jih udeleženci na trgu upoštevali pri določanju cene
sredstva ali obveznosti. [glej: Finančni instrumenti,
razred [member]]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za rezervacije. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za rezervacije [text [glej: Rezervacije]
člen
block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForProvisionsExpla
natory

Opis računovodske usme
ritve za pripoznanje razlike
med pošteno vrednostjo
ob začetnem pripoznanju
in transakcijsko ceno v
poslovnem izidu [text
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za opredmetena splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve
za
opredmetena osnovna sredstva. [glej: Opredmetena osnovna sredstva] člen
osnovna sredstva [text
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za sredstva iz splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za sredstva iz naslova naslova programskih vsebin. [glej: Sredstva iz naslova člen
programskih vsebin [text programskih vsebin]
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za sredstva, pove splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za sredstva, povezana zana z nafto in plinom. [glej: Sredstva, povezana z nafto člen
z nafto in plinom [text in zemeljskim plinom]
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za pobotanje splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve
za
pobotanje finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, člen
finančnih
instrumentov razred [member]]
[text block]

Označba

SL

text block

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForOilAndGasAsset
sExplanatory

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForOffsettingOfFi
nancialInstrumentsExplana
tory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za pogodbe o splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za pogodbe o začasni začasni prodaji/začasnem odkupu.
prodaji/začasnem odkupu
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za odhodke za splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za odhodke za razi raziskave in razvoj. [glej: Odhodki za raziskave in člen
skave in razvoj [text block] razvoj]

text block

text block

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForRepairsAndMain
tenanceExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForRepurchaseAn
dReverseRepurchaseAgree
mentsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForResearchAndDe
velopmentExpenseExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForRestrictedCas
hAndCashEquivalentsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za denarna sred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za denarna sredstva stva in njihove ustreznike z omejitvami. [glej: Denarna člen
in njihove ustreznike z sredstva in njihovi ustrezniki z omejitvami]
omejitvami [text block]

SL

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za popravila in splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za popravila in vzdrževanje. [glej: Odhodki za popravila in vzdrževanje] člen
vzdrževanje [text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za pozavarovanje. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za pozavarovanje
člen
[text block]

Opis računovodske usmeritve podjetja za konte odlo splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja člen
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije
[member]]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForReinsuranceExpla
natory

Opis računovodske usme
ritve za konte odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije [text block]

ifrs-full

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForRegulatoryDefer
ralAccountsExplanatory

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za pripoznanje splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve
za
pripoznanje prihodkov. [glej: Prihodki]
člen, razkritje: MRS 18, 35.(a)
člen – datum prenehanja veljav
prihodkov [text block]
nosti 1.1.2018

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyForRecognitionOfRe
venue

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/175

DescriptionOfAccounting
PolicyForSegmentReportin
gExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForServiceConcessio
nArrangementsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForSharebasedPay
mentTransactionsExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForStrippingCostsEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForSubsidiariesExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForTaxesOtherTha
nIncomeTaxExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForTerminationBene
fits

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Opis računovodske usmeritve podjetja za plačilne tran splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
sakcije na podlagi delnic. (a) prejme blago ali storitve od člen
dobavitelja tega blaga ali storitev (vključno z zaposlen
cem) z dogovorom za plačilo na podlagi delnic, ali (b)
pridobi obvezo poravnave transakcije dobavitelju z
dogovorom za plačilo na podlagi delnic, kadar prejme
to blago ali storitve drugo podjetje v skupini. [glej:
Dogovori za plačilo na podlagi delnic [member]]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za odpravnine. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za odpravnine [text [glej: Odhodki za odpravnine]
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za davke, ki niso splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za davke, ki niso davek iz dobička. [glej: Odhodki za davke, ki niso davek člen
davek iz dobička [text iz dobička]
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za odvisna podje splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za odvisna podjetja tja. [glej: Odvisna podjetja [member]]
člen
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za stroške odstra splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za stroške odstranje njevanja odvečnega materiala, ki so nastali pri dnevnem člen
vanja [text block]
kopu.

Opis računovodske usme
ritve za plačilne transakcije
na podlagi delnic [text
block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za dogovore o splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za dogovore o konce koncesiji storitev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev člen
siji storitev [text block]
[member]]

Uradni list Evropske unije

text block

text block

text block

Pojasnilo oznake

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za poročanje po splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za poročanje po odsekih.
odsekih [text block]

Označba

SL

text block

text block

text block

text block

Element type and
attributes

L 143/176
29.5.2019

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za transakcije z splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ritve za transakcije z neobvladujočimi deleži. [glej: Neobvladujoči deleži]
neobvladujočimi
deleži
[text block]

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za transakcije s splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za transakcije s pove povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke [mem člen
zanimi strankami [text ber]]
block]

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForTransactionsWith
NoncontrollingInterestsEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForTransactionsWit
hRelatedPartiesExplanatory

DescriptionOfAccounting text block
PolicyForTreasurySharesEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForWarrantsExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za nakupne bone. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za nakupne bone Nakupni boni so finančni instrumenti, ki dajejo imetniku člen
[text block]
pravico do nakupa navadnih delnic.

Uradni list Evropske unije

text block

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za trezorske splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za trezorske delnice delnice. [glej: Trezorske delnice]
člen
[text block]

SL

text block

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za prihodke splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve
za
prihodke (odhodke) iz trgovanja. [glej: Prihodki (odhodki) iz trgo člen
(odhodke) iz trgovanja vanja]
[text block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForTradingInco
meAndExpenseExplanatory

ifrs-full

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za terjatve do splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za terjatve do kupcev kupcev in druge terjatve. [glej: Terjatve do kupcev in člen
in druge terjatve [text druge terjatve]
block]

text block

DescriptionOfAccounting
PolicyForTradeAndOther
ReceivablesExplanatory

ifrs-full

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za obveznosti do splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ritve za obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti. [glej: Obvez člen
dobaviteljev
in
druge nosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti]
poslovne obveznosti [text
block]

Označba

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyForTradeAndOther
PayablesExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

DescriptionOfAcquisitio
nOfAssetsByAssumingDi
rectlyRelatedLiabilitiesOr
ByMeansOfLease

DescriptionOfAcquisitio
nOfAssetsByAssumingDi
rectlyRelatedLiabilitiesOr
MeansOfFinanceLease

DescriptionOfAcquisitio
nOfEntityByMeansOfEqui
tyIssue

DescriptionOfAgreedAllo
cationOfDeficitOrSurplu
sOfMultiemployerOrState
PlanOnEntitysWithdrawal
FromPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis poslovnega subjekta ali poslovnih subjektov, v razkritje: MSRP 3, B64.(a) člen
katerih prevzemnik pridobi obvladovanje nad prevzetim
podjetjem v poslovni združitvi. [glej: Poslovne združitve
[member]]

Opis dogovorjene razpore
ditve primanjkljaja ali
presežka programa več
zaposlovalcev ali držav
nega programa ob umiku
podjetja iz programa

Opis vseh dogovorjenih razporeditev primanjkljaja ali razkritje: MRS 19, 148.(c)(ii) člen
presežka ob umiku podjetja iz programa več zaposlo
valcev ali državnega programa z določenimi zaslužki.
[glej: Programi več zaposlovalcev z določenimi zaslužki
[member]; Državni programi z določenimi zaslužki
[member]]

Opis pridobitve podjetja z Opis nedenarne pridobitve podjetja z izdajo lastniškega primer: MRS 7, 44.(b) člen
izdajo lastniškega kapitala kapitala.

Opis pridobitve sredstev s Opis nedenarne pridobitve sredstev bodisi s prevzemom primer: MRS 7, 44.(a) člen –
prevzemom
neposredno neposredno povezanih obveznosti bodisi na podlagi datum prenehanja veljavnosti
povezanih obveznosti ali finančnega najema.
1.1.2019
na podlagi finančnega
najema

Opis pridobitve sredstev s Opis nedenarne pridobitve sredstev bodisi s prevzemom primer: MRS 7, 44.(a) člen –
prevzemom
neposredno neposredno povezanih obveznosti bodisi na podlagi začetek veljavnosti 1.1.2019
povezanih obveznosti ali najema.
na podlagi najema

Opis prevzetega podjetja

Opis računovodske usme Opis računovodske usmeritve podjetja za določanje razkritje: MRS 7, 46. člen
ritve
za
določanje sestavnih delov denarnih sredstev in njihovih ustrezni
sestavnih delov denarnih kov. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]
sredstev in njihovih ustrez
nikov [text block]

Označba

SL

text

text

DescriptionOfAcquiree

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DescriptionOfAccounting
PolicyToDetermineCompo
nentsOfCashAndCashEqui
valents

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfAmountsO
X instant debit
fEntitysOwnFinancialIn
strumentsIncludedInFairVa
lueOfPlanAssets

X instant debit

X instant debit

DescriptionOfAmountsO
fOtherAssetsUsedByEnti
tyIncludedInFairValueOf
PlanAssets

DescriptionOfAmountsOf
PropertyOccupiedByEnti
tyIncludedInFairValueOf
PlanAssets

DescriptionOfAnyOtherEn text
titysResponsibilitiesForGo
vernanceOfPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

DescriptionOfAmountsO
fAssetsLiabilitiesEquityInte
restsOrItemsOfConsidera
tionForWhichInitialAc
countingIsIncomplete

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfAgreedAllo
cationOfDeficitOrSurplu
sOfMultiemployerOrState
PlanOnWindupOfPlan

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Poštena vrednost nepremičnin, ki jih uporablja podjetje, razkritje: MRS 19, 143. člen
vključenih v pošteno vrednost sredstev programa z dolo
čenimi zaslužki. [glej: Sredstva programa, po pošteni
vrednosti; Programi z določenimi zaslužki [member]]

Poštena vrednost drugih sredstev, ki jih uporablja podje razkritje: MRS 19, 143. člen
tje, vključenih v pošteno vrednost sredstev programa z
določenimi zaslužki. [glej: Sredstva programa, po pošteni
vrednosti; Programi z določenimi zaslužki [member]]

Poštena vrednost lastnih prenosljivih finančnih instru razkritje: MRS 19, 143. člen
mentov podjetja, ki so vključeni v pošteno vrednost
sredstev programa z določenimi zaslužki. [glej: Sredstva
programa, po pošteni vrednosti; Finančni instrumenti,
razred [member]; Programi z določenimi zaslužki [mem
ber]]

Opis sredstev, obveznosti, deležev v lastniškem kapitalu razkritje: MSRP 3, B67.(a)(ii) člen
ali postavk nadomestila, za katere je začetno obračuna
vanje za poslovno združitev nepopolno. [glej: Poslovne
združitve [member]]

Opis vseh drugih obvez Opis vseh drugih obvez podjetja za upravljanje razkritje: MRS 19, 139.(a)(iii) člen
podjetja za upravljanje programa z določenimi zaslužki, ki jih podjetje ne
programa
opiše ločeno, na primer odgovornosti skrbnikov ali
članov odbora programa. [glej: Programi z določenimi
zaslužki [member]]

Nepremičnine,
ki
jih
uporablja podjetje, vklju
čene v pošteno vrednost
sredstev programa

Druga sredstva, ki jih
uporablja podjetje, vklju
čena v pošteno vrednost
sredstev programa

Sklic

Opis vseh dogovorjenih razporeditev primanjkljaja ali razkritje: MRS 19, 148.(c)(i) člen
presežka ob prenehanju programa več zaposlovalcev
ali državnega programa z določenimi zaslužki. [glej:
Programi več zaposlovalcev z določenimi zaslužki
[member]; Državni programi z določenimi zaslužki
[member]]

Pojasnilo oznake

SL

Lastni finančni instrumenti
podjetja,
vključeni
v
pošteno vrednost sredstev
programa

Opis sredstev, obveznosti,
deležev v lastniškem kapi
talu ali postavk nadomes
tila, za katere je začetno
obračunavanje nepopolno

Opis dogovorjene razpore
ditve primanjkljaja ali
presežka programa več
zaposlovalcev ali držav
nega programa ob prene
hanju programa

Označba
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Opis strategij usklajevanja
sredstev-obveznosti, ki jih
program
ali
podjetje
uporablja za obvladovanje
tveganj

Opis sredstva, ki je podlaga
dogovora, ki vključuje
pravno obliko najema, in
vseh
omejitev
glede
njegove uporabe

Opis podlage računovod
skih izkazov, ki so bili
preračunani zaradi spre
membe splošne kupne
moči funkcijske valute

DescriptionOfAssetliability text
MatchingStrategiesUsedBy
PlanOrEntityToManageRisk

text

DescriptionOfAssetUnder
lyingArrangementInvolvin
gLegalFormOfLeaseAndA
nyRestrictionsOnItsUse

text
DescriptionOfBasesOfFi
nancialStatementsThatHa
veBeenRestatedForChange
sInGeneralPurchasingPowe
rOfFunctionalCurrency

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis, ali so računovodski izkazi, ki so bili preračunani razkritje: MRS 29, 39.(b) člen
za spremembe splošne kupne moči funkcijske valute,
pripravljeni na podlagi izvirnih ali dnevnih vrednosti
pri poročanju v hiperinflacijskih gospodarstvih. [glej:
Stroškovni način [member]]

Opis sredstva, ki je podlaga dogovora, ki vključuje razkritje: SOP 27, 10.(a)(i) člen –
pravno obliko najema, in vseh omejitev glede njegove datum prenehanja veljavnosti
uporabe. [glej: Dogovori, ki vključujejo pravno obliko 1.1.2019
najema [member]]

SL

Opis strategij usklajevanja sredstev-obveznosti, ki jih razkritje: MRS 19, 146. člen
uporablja program ali podjetje, vključno z uporabo
rent in drugih tehnik obvladovanja tveganj, kot so zame
njave dolgoživosti. [glej: Programi z določenimi zaslužki
[member]]

Opis dogovora, ki vklju Opis dogovorov, ki vključujejo pravno obliko najema. razkritje: SOP 27, 10.(a) člen –
čuje pravno obliko najema [glej: Dogovori, ki vključujejo pravno obliko najema datum prenehanja veljavnosti
[member]]
1.1.2019

DescriptionOfArrangemen
tInvolvingLegalFormOf
Lease

ifrs-full

text

DescriptionOfArrange
mentForContingentConsi
derationArrangementsAn
dIndemnificationAssets

ifrs-full

Opis dogovora za dogo Opis dogovorov o pogojnem nadomestilu ter dogovorov razkritje: MSRP 3, B64.(g)(ii) člen
vore o pogojnem nado o odškodninskih sredstvih.
mestilu ter odškodninska
sredstva

Sklic

text

Pojasnilo oznake

Opis vseh pogojev za Opis pogojev za prenehanje delovanja pokojninskega razkritje: MRS 26, 36.(f) člen
prenehanje
delovanja programa.
pokojninskega programa

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfAnyRetire
mentBenefitPlanTermina
tionTerms

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

DescriptionOfBasisForDe
terminingAmountOfPay
mentForContingentConsi
derationArrangementsAn
dIndemnificationAssets

DescriptionOfBasisOfAc
countingForTransactions
BetweenReportableSeg
ments

DescriptionOfBasisOfIn
putsAndAssumptionsAn
dEstimationTechniquesU
sedToDetermineWhether
CreditRiskOfFinancialIn
strumentsHaveIncreasedSi
gnificantlySinceInitialReco
gnition

text
DescriptionOfBasisOfIn
putsAndAssumptionsAn
dEstimationTechniquesU
sedToDetermineWhetherFi
nancialAssetIsCreditimpai
redFinancialAsset

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfBasisForDesi
gnatingFinancialAssetsFo
rOverlayApproach

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis podlage za vložke in predpostavke ter tehnike razkritje: MSRP 7, 35.G(a)(ii) člen
ocenjevanja, ki se uporabljajo za ugotavljanje, ali se je – začetek veljavnosti 1.1.2018
kreditno tveganje finančnih instrumentov od začetnega
pripoznanja bistveno povečalo.

Opis podlage za vložke in Opis podlage za vložke in predpostavke ter tehnike razkritje: MSRP 7, 35.G(a)(iii)
predpostavke ter tehnike ocenjevanja, ki se uporabljajo za ugotavljanje, ali ima člen – začetek veljavnosti
ocenjevanja, ki se uporab finančno sredstvo poslabšano kreditno kakovost.
1.1.2018
ljajo za ugotavljanje, ali
ima finančno sredstvo
poslabšano kreditno kako
vost

Opis podlage za vložke in
predpostavke ter tehnike
ocenjevanja, ki se uporab
ljajo za ugotavljanje, ali se
je
kreditno
tveganje
finančnih instrumentov od
začetnega
pripoznanja
bistveno povečalo

SL

Opis podlage za obračuna Opis podlage za obračunavanje transakcij med odseki razkritje: MSRP 8, 27.(a) člen
vanje
transakcij
med podjetja, o katerih se poroča. [glej: Odseki, o katerih
odseki, o katerih se poroča se poroča [member]]

Opis podlage za določanje Opis podlage za določanje zneska plačila za dogovore o razkritje: MSRP 3, B64.(g)(ii) člen
zneska plačila za dogovore pogojnem nadomestilu ter odškodninska sredstva.
o pogojnem nadomestilu
ter odškodninska sredstva

Opis podlage za določitev Opis podlage za določitev finančnih sredstev za izrav razkritje: MSRP 4, 39.L(c) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
finančnih sredstev za izrav nalni pristop.
uporabi MSRP 9
nalni pristop

Označba
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text

text

text

text

text

DescriptionOfBasisOfPre
parationOfSummarisedFi
nancialInformationOfAsso
ciate

DescriptionOfBasisOfPre
parationOfSummarisedFi
nancialInformationOfJoint
Venture

DescriptionOfBasisOfVa
luationOfAssetsAvailable
ForBenefits

DescriptionOfBasisOnW
hichRegulatoryDeferralAc
countBalancesAreRecogni
sedAndDerecognisedAnd
HowTheyAreMeasuredIni
tiallyAndSubsequently

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfBasisOfIn
putsAndAssumptionsAn
dEstimationTechniquesU
sedToMeasure12mont
hAndLifetimeExpectedCre
ditLosses

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Opis podlage za vložke in predpostavke ter tehnike razkritje: MSRP 7, 35.G(a)(i) člen
ocenjevanja, ki se uporabljajo za merjenje pričakovanih – začetek veljavnosti 1.1.2018
kreditnih izgub v 12-mesečnem obdobju in v celotnem
obdobju trajanja.

Pojasnilo oznake

Opis podlage, na kateri se
pripozna in odpravi pripo
znanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, in
kako se merijo na začetku
in pozneje

Opis podlage, na kateri se pripozna in odpravi pripo razkritje: MSRP 14, 32. člen
znanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, in kako se merijo na začetku in
pozneje, vključno s tem, kako se ocenjuje zmožnost
povrnitve stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in kako se razporedijo izgube zaradi
oslabitve. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije [member]]

Opis podlage za vredno Opis podlage za vrednotenje sredstev, ki so na voljo za razkritje: MRS 26, 35.(a)(ii) člen
tenje sredstev, ki so na izplačilo pokojnin, v pokojninskih programih.
voljo za pokojnine

SL

Opis podlage za pripravo Opis podlage za pripravo povzetka računovodskih infor razkritje: MSRP 12, B15. člen
povzetka
računovodskih macij skupnega podviga. [glej: Skupni podvigi [mem
informacij
skupnega ber]]
podviga

Opis podlage za pripravo Opis podlage za pripravo povzetka računovodskih infor razkritje: MSRP 12, B15. člen
povzetka
računovodskih macij pridruženega podjetja. [glej: Pridružena podjetja
informacij
pridruženega [member]]
podjetja

Opis podlage za vložke in
predpostavke ter tehnike
ocenjevanja, ki se uporab
ljajo za merjenje pričako
vanih kreditnih izgub v
12-mesečnem obdobju in
v celotnem obdobju traja
nja

Označba

L 143/182
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text

text

DescriptionOfBasisUsedTo
PrepareComparativeInfor
mationThatDoesNotCom
plyWithIFRS7AndIFRS9

DescriptionOfBiologicalAs
sets

DescriptionOfBiologicalAs
setsPreviouslyMeasuredAt
Cost

DescriptionOfBiologicalAs
setsWhereFairValueInfor
mationIsUnreliable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis podlage za določanje presežka ali primanjkljaja razkritje: MRS 19, 148.(d)(iv) člen
programa več zaposlovalcev ali državnega programa, ki
lahko vpliva na znesek prihodnjih prispevkov. [glej:
Programi več zaposlovalcev z določenimi zaslužki
[member]; Državni programi z določenimi zaslužki
[member]]

Opis bioloških sredstev. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 41. člen

Opis bioloških sredstev, pri
katerih so informacije o
pošteni vrednosti nezane
sljive

Opis bioloških sredstev, pri katerih so informacije o razkritje: MRS 41, 54.(a) člen
pošteni vrednosti nezanesljive in jih podjetje meri po
nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo
in nabrane izgube zaradi oslabitve. [glej: Biološka sred
stva; Izguba zaradi oslabitve]

Opis bioloških sredstev, Opis bioloških sredstev, prej merjenih po nabavni vred razkritje: MRS 41, 56.(a) člen
prej merjenih po nabavni nosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane
vrednosti
izgube zaradi oslabitve, ki so v tekočem obdobju postala
zanesljivo izmerljiva po pošteni vrednosti. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]; Po nabavni vrednosti
[member]; Biološka sredstva; Izguba zaradi oslabitve]

Opis bioloških sredstev

Opis podlage za pripravo Opis podlage za pripravo primerjalnih informacij, ki razkritje: MSRP 1, E2.(b) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018
primerjalnih informacij, ki niso v skladu z MSRP 7 in MSRP 9.
niso v skladu z MSRP 7
in MSRP 9

Opis podlage za določanje
presežka ali primanjkljaja
programa več zaposlo
valcev
ali
državnega
programa

Opis podlage, na kateri je Opis podlage, na kateri je bila določena nadomestljiva razkritje: MRS 36, 134.(c) člen
bila določena nadome vrednost denar ustvarjajoče enote (skupine enot) (to je
stljiva vrednost enote
vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, zmanjšana za
stroške odtujitve). [glej: Denar ustvarjajoče enote [mem
ber]]

Označba

SL

text

text

DescriptionOfBasisUsedTo
DetermineSurplusOrDefici
tOfMultiemployerPlan

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfBasisOnW
hichUnitsRecoverableA
mountHasBeenDetermined

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis spremembe tehnike
ocenjevanja vrednosti, ki
se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, obvez
nosti

Opis spremembe tehnike
ocenjevanja vrednosti, ki
se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, zmanj
šane za stroške odtujitve

text

text

text

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementLia
bilities

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedTo
MeasureFairValueLessCost
sOfDisposal

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Opis spremembe tehnike ocenjevanja vrednosti, ki se razkritje: MRS 36, 134.(e)(iiB)
uporablja pri merjenju poštene vrednosti, zmanjšane za člen, razkritje: MRS 36, 130.(f)(ii)
stroške odtujitve. [glej: Tehnike ocenjevanja vrednosti člen
[member]]

Opis spremembe tehnike ocenjevanja vrednosti (npr. razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
uporaba na donosu zasnovanega načina namesto
tržnega načina ali uporaba dodatne tehnike ocenjevanja
vrednosti), ki se uporablja pri merjenju poštene vrednosti
obveznosti. [glej: Na donosu zasnovani način [member];
Tržni način [member]]

Opis spremembe tehnike ocenjevanja vrednosti (npr. razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
uporaba na donosu zasnovanega načina namesto
tržnega načina ali uporaba dodatne tehnike ocenjevanja
vrednosti), ki se uporablja pri merjenju poštene vrednosti
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. [glej: Lastni
kapitalski instrumenti podjetja [member]; Na donosu
zasnovani način [member]; Tržni način [member]]

Opis spremembe tehnike ocenjevanja vrednosti (npr. razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
uporaba na donosu zasnovanega načina namesto
tržnega načina ali uporaba dodatne tehnike ocenjevanja
vrednosti), ki se uporablja pri merjenju poštene vrednosti
sredstev. [glej: Na donosu zasnovani način [member];
Tržni način [member]]

SL

Opis spremembe tehnike
ocenjevanja vrednosti, ki
se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Opis spremembe tehnike
ocenjevanja vrednosti, ki
se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, sredstva

text

Pojasnilo oznake

ustvarjajoče Opis denar ustvarjajoče enote (ali je to proizvodna linija, razkritje: MRS 36, 130.(d)(i) člen
tovarna, poslovna operacija, geografsko območje, odsek,
o katerem se poroča, po MSRP 8). [glej: Denar ustvar
jajoče enote [member]]

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementAs
sets

Opis denar
enote

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfCashgenera
tingUnit

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

text

text

DescriptionOfChangesIn
MethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysisForActuarialAs
sumptions

DescriptionOfChangesIn
PlanToSellNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldFor
Sale

DescriptionOfChangesIn
ServiceConcessionArrange
ment

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis dejstev in okoliščin, ki so privedli do odločitve o razkritje: MSRP 5, 42. člen
spremembi načrta za prodajo nekratkoročnih sredstev ali
skupin za odtujitev. [glej: Nekratkoročna sredstva ali
skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za
prodajo; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti
za prodajo [member]]

Uradni list Evropske unije

Opis sprememb dogovora Opis sprememb dogovora o koncesiji storitev. [glej: razkritje: SOP 29, 6.(d) člen
Dogovori o koncesiji storitev [member]]
o koncesiji storitev

Opis sprememb načrta za
prodajo nekratkoročnega
sredstva ali skupine za
odtujitev v posesti za
prodajo

Opis sprememb metod in Opis sprememb metod in predpostavk, uporabljenih pri razkritje: MRS 19, 145.(c) člen
predpostavk, uporabljenih pripravi analize občutljivosti za pomembne aktuarske
pri pripravi analize občut predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]
ljivosti za aktuarske pred
postavke

Opis sprememb tehnik Opis sprememb tehnik ocenjevanja ali pomembnih pred razkritje: MSRP 7, 35G.(c) člen –
ocenjevanja
ali postavk, uporabljenih pri uporabi zahtev glede oslabitve, začetek veljavnosti 1.1.2018
pomembnih predpostavk, in razlogov za te spremembe.
uporabljenih pri uporabi
zahtev glede oslabitve, in
razlogov za te spremembe

DescriptionOfChangesInE text
stimationTechniquesOrSi
gnificantAssumptionsMa
deWhenApplyingImpair
mentRequirementsAndRea
sonsForThoseChanges

ifrs-full

SL

text

Opis sprememb ciljev, Opis sprememb ciljev, usmeritev in procesov podjetja pri razkritje: MRS 1, 135.(c) člen
usmeritev in procesov upravljanju kapitala in tega, kaj podjetje upravlja kot
podjetja pri upravljanju kapital.
kapitala in kaj podjetje
upravlja kot kapital

DescriptionOfChangesI
text
nEntitysObjectivesPolicie
sAndProcessesForMana
gingCapitalAndWhatEntity
ManagesAsCapital

Opis spremembe statusa Opis spremembe statusa naložbenega podjetja. [glej: razkritje: MSRP 12, 9.B člen
Razkritje naložbenih podjetij [text block]]
naložbenega podjetja

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfChangeOfIn
vestmentEntityStatus

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

DescriptionOfCollateral
HeldAsSecurityAndOther
CreditEnhancements

DescriptionOfCollateral
HeldAsSecurityAndOther
CreditEnhancements2014

ifrs-full

ifrs-full

Opis zavarovanja s premo
ženjem, ki je v posesti kot
poroštvo,
in
drugih
elementov za izboljšanje
kreditne kakovosti

Opis zavarovanja s premo
ženjem, ki je v posesti kot
poroštvo,
in
drugih
elementov za izboljšanje
kreditne kakovosti ter
njihovega
finančnega
učinka v zvezi z zneskom,
ki najbolje predstavlja
največjo izpostavljenost

Opis zavarovanja s premo
ženjem v posesti in drugih
elementov za izboljšanje
kreditne
kakovosti,
finančna sredstva, ki so
posamično določena za
oslabljena

Označba

primer: MSRP 7, IG29.(c) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
37.(b) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Sklic

Opis zavarovanja s premoženjem, ki je v posesti kot razkritje: MSRP 7, 35.K(b) člen –
poroštvo, in drugih elementov za izboljšanje kreditne začetek veljavnosti 1.1.2018
kakovosti v zvezi z zneskom, ki najbolje predstavlja
največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. To vklju
čuje opis narave in kakovosti zavarovanja s premože
njem v posesti, obrazložitev vseh znatnih sprememb
kakovosti tega zavarovanja ali elementov za izboljšanje
kreditne kakovosti in informacije o finančnih instrumen
tih, za katere podjetje ni pripoznalo popravka vrednosti
za izgubo zaradi zavarovanja s premoženjem. [glej:
Kreditno tveganje [member]; Največja izpostavljenost
kreditnemu tveganju]

Opis zavarovanja s premoženjem, ki ga ima podjetje v razkritje: MSRP 7, 36.(b) člen –
posesti kot poroštvo, in drugih elementov za izboljšanje datum prenehanja veljavnosti
kreditne kakovosti ter njihovega finančnega učinka (npr. 1.1.2018
merjenje obsega, v katerem zavarovanje s premoženjem
in drugi elementi za izboljšanje kreditne kakovosti
zmanjšujejo kreditno tveganje) v zvezi z zneskom, ki
najbolje predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu
tveganju. [glej: Kreditno tveganje [member]; Največja
izpostavljenost kreditnemu tveganju]

Opis narave razpoložljivega zavarovanja s premoženjem
in drugih elementov za izboljšanje kreditne kakovosti za
finančna sredstva, ki so posamično določena za osla
bljena. [glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

SL

text

text

Element type and
attributes

DescriptionOfCollateral
HeldAndOtherCreditEn
hancementsFinancialAs
setsThatAreIndividuallyDe
terminedToBeImpaired

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfComparison
BetweenAssetsAndLiabili
tiesRecognisedInRelation
ToStructuredEntitiesAnd
MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructure
dEntities

DescriptionOfCompliance text
WithIFRSsIfAppliedForInte
rimFinancialReport

ifrs-full

ifrs-full

Opis primerjave knjigovodskih vrednosti sredstev in razkritje: MSRP 12, 29.(d) člen
obveznosti podjetja, povezanih z njegovimi deleži v
strukturiranih podjetjih, ter največje izpostavljenosti
podjetja izgubam iz navedenih podjetij. [glej: Knjigo
vodska vrednost [member]; Nekonsolidirana strukturi
rana podjetja [member]; Največja izpostavljenost
izgubam iz deležev v strukturiranih podjetjih]

Opis pogojev, povezanih z uporabo zavarovanja s razkritje: MSRP 7, 15.(c) člen
premoženjem s strani podjetja, ki ga je dovoljeno
prodati ali ponovno zastaviti kot zavarovanje, kadar s
strani lastnika zavarovanja ne pride do neplačila.

Opis skladnosti z MSRP, če Opis skladnosti medletnega računovodskega poročila razkritje: MRS 34, 19. člen
se uporabljajo za medletno podjetja z MSRP. [glej: MSRP [member]]
računovodsko poročilo

Opis primerjave med sred
stvi in obveznostmi, pripo
znanimi v zvezi s struktu
riranimi
podjetji,
in
največje
izpostavljenosti
izgubam iz deležev v
strukturiranih podjetjih

Opis pogojev, povezanih z
uporabo zavarovanja s
premoženjem, ki ga je
dovoljeno
prodati
ali
ponovno zastaviti kot
zavarovanje, kadar s strani
lastnika zavarovanja ne
pride do neplačila

DescriptionOfCollateralPer text
mittedToSellOrRepledgeI
nAbsenceOfDefaultByOw
nerOfCollateral

ifrs-full

Sklic

Opis zavarovanja s premoženjem, ki ga ima podjetje v razkritje: MSRP 7, 36.(b) člen –
posesti kot poroštvo, in drugih elementov za izboljšanje začetek veljavnosti 1.1.2018
kreditne kakovosti ter njihovega finančnega učinka (npr.
merjenje obsega, v katerem zavarovanje s premoženjem
in drugi elementi za izboljšanje kreditne kakovosti
zmanjšujejo kreditno tveganje) v zvezi z zneskom, ki
najbolje predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu
tveganju finančnih instrumentov, za katere se ne
uporabljajo zahteve glede oslabitve iz MSRP 9. [glej:
Kreditno tveganje [member]; Največja izpostavljenost
kreditnemu tveganju]

Pojasnilo oznake

SL

text

Opis zavarovanja s premo
ženjem, ki je v posesti kot
poroštvo,
in
drugih
elementov za izboljšanje
kreditne kakovosti ter
njihovega
finančnega
učinka v zvezi z zneskom,
ki najbolje predstavlja
največjo
izpostavljenost,
finančni instrumenti, za
katere se ne uporabljajo
zahteve glede oslabitve iz
MSRP 9

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfCollateral
HeldAsSecurityAndOther
CreditEnhancementsAndT
heirFinancialEffectInRe
spectOfAmountThatBe
stRepresentsMaximumEx
posureFinancialInstrument
sToWhichImpairmentRe
quirementsInIFRS9AreNo
tApplied

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfCriteriaUsed
ToDistinguishInvestment
PropertyFromOwneroccu
piedPropertyAndFromPro
pertyHeldSaleInOrdinary
CourseOfBusiness

ifrs-full

text

Opis meril, ki se uporab
ljajo za razlikovanje nalož
benih nepremičnin od
lastniško
uporabljanih
nepremičnin in od nepre
mičnin, ki se jih poseduje
za prodajo v rednem
poslovanju

primer: MRS 7, 44.(c) člen

Opis meril, ki jih podjetje uporablja za razlikovanje razkritje: MRS 40, 75.(c) člen
naložbenih nepremičnin od lastniško uporabljanih
nepremičnin in od nepremičnin, ki jih poseduje za
prodajo v rednem poslovanju, če je razvrstitev nepremi
čnin kot naložbenih težavna. [glej: Naložbene nepremi
čnine]

Opis pretvorbe dolga v Opis nedenarne pretvorbe dolga v lastniški kapital.
lastniški kapital

DescriptionOfConversio
nOfDebtToEquity

ifrs-full

Opis pogodbenega sporazuma ali določene usmeritve za razkritje: MRS 19, 149.(a) člen
zaračunavanje stroškov čistih določenih zaslužkov ali
dejstva, da taka usmeritev ne obstaja, za podjetje, ki je
udeleženo v programih z določenimi zaslužki, ki delijo
tveganja med različnimi podjetji pod skupnim upravlja
njem. [glej: Programi z določenimi zaslužki, ki delijo
tveganja med podjetji pod skupnim upravljanjem [mem
ber]]

text

DescriptionOfContractua
lAgreementOrStatedPolicy
ForChargingNetDefinedBe
nefitCost

ifrs-full

Sklic

Opis sklepa, zakaj transak Opis, zakaj je podjetje sklenilo, da transakcijska cena ni razkritje: MSRP 7, 28.(c) člen
cijska cena ni bila najboljši najboljši dokaz poštene vrednosti, vključno z opisom
dokaz poštene vrednosti
dokazov, ki podpirajo pošteno vrednost.

Opis pogodbenega spora
zuma ali določene usme
ritve za zaračunavanje
stroškov čistih določenih
zaslužkov

text

DescriptionOfConclu
sionWhyTransactionPrice
WasNotBestEvidenceOf
FairValue

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Opis koncentracij zavaro Opis koncentracij zavarovalnega tveganja, vključno z razkritje: MSRP 4, 39.(c)(ii) člen
valnega tveganja
opisom, kako poslovodstvo ugotavlja koncentracije, in
opisom skupne značilnosti, ki identificira vsako koncen
tracijo (npr. vrsta zavarovanega dogodka, geografsko
območje ali valuta).

Označba

SL

text

text

Element type and
attributes

DescriptionOfConcentra
tionsOfInsuranceRisk

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutNa
tureAndExtentOfRisksAri
singFromFinancialInstru
ments

DescriptionOfCrossreferen text
ceToDisclosuresAbout
PlansThatShareRisksBet
weenEntitiesUnderCom
monControlInAnother
GroupEntitysFinancialState
ments

ifrs-full

ifrs-full

text

razkritje: MSRP 16, 52. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019

Opis navzkrižnega sklice
vanja na razkritja o progra
mih, ki delijo tveganja med
podjetji pod skupnim
upravljanjem, v računo
vodskih izkazih drugega
podjetja v skupini

Opis navzkrižnih sklicev na razkritja o programih z razkritje: MRS 19, 150. člen
določenimi zaslužki, ki delijo tveganja med podjetji
pod skupnim upravljanjem, v računovodskih izkazih
drugega podjetja v skupini. [glej: Programi z določenimi
zaslužki, ki delijo tveganja med podjetji pod skupnim
upravljanjem [member]]

Opis navzkrižnega sklice Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja o naravi in razkritje: MSRP 7, B6. člen
vanja na razkritja o naravi obsegu tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov.
in obsegu tveganj, ki izha [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]
jajo iz finančnih instru
mentov

Opis navzkrižnega sklice Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja o najemih.
vanja na razkritja o naje
mih

SL

text

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutLea
ses

ifrs-full

Opis navzkrižnega sklice Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja o obračuna razkritje: MSRP 7, 21.B člen –
vanja na razkritja o obra vanju varovanja pred tveganjem, predstavljena izven začetek veljavnosti 1.1.2018
čunavanju varovanja pred računovodskih izkazov.
tveganjem, predstavljena
izven računovodskih izka
zov

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutHed
geAccountingPresente
dOutsideFinancialState
ments

ifrs-full

text

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutCre
ditRiskPresentedOutsideFi
nancialStatements

ifrs-full

Opis navzkrižnega sklice Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja o kreditnem razkritje: MSRP 7, 35.C člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018
vanja na razkritja o tveganju, predstavljena izven računovodskih izkazov.
kreditnem tveganju, pred
stavljena izven računovod
skih izkazov

Sklic

text

Pojasnilo oznake

Opis navzkrižnega sklice Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja o dejavnostih, razkritje: MSRP 14, 31. člen
vanja na razkritja o dejav za katere velja regulacija cen.
nostih, za katere velja
regulacija cen

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutActi
vitiesSubjectToRateRegula
tion

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresPresente
dOutsideInterimFinancial
Statements

DescriptionOfCurren
cyInWhichSupplementa
ryInformationIsDisplayed

DescriptionOfCurrentAnd
FormerWayOfAggregatin
gAssets

DescriptionOfCurrentCom
mitmentsOrIntentionsTo
ProvideSupportToSubsi
diary

DescriptionOfDetailsOf
BreachesWhichPermitted
LenderToDemandAccelera
tedRepaymentDuringPerio
dOfPrincipalInterestSin
kingFundOrRedemption
TermsOfLoansPayable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

text

Opis podrobnosti kršitev v
obdobju, zaradi katerih je
lahko
posojilodajalec
zahteval pospešeno odpla
čilo, v zvezi z glavnico,
obrestmi, amortizacijskim
skladom ali pogoji odpla
čila za zapadla posojila

Opis podrobnosti kršitev v obdobju v zvezi z glavnico, razkritje: MSRP 7, 19. člen
obrestmi, amortizacijskim skladom ali pogoji odplačila
za zapadla posojila, zaradi katerih je lahko posojiloda
jalec zahteval pospešeno odplačilo.

Opis tekočih obvez ali Opis tekočih obvez ali namer zagotoviti podporo odvis razkritje: MSRP 12, 19.D(b) člen
namer zagotoviti podporo nemu podjetju. [glej: Odvisna podjetja [member]]
odvisnemu podjetju

Opis sedanjega in prejš Opis sedanjega in prejšnjega načina združevanja sredstev razkritje: MRS 36, 130.(d)(iii) člen
njega načina združevanja za denar ustvarjajoče enote, če se je način združevanja
sredstev
sredstev za prepoznavanje denar ustvarjajoče enote od
prejšnje ocene nadomestljive vrednosti denar ustvarjajoče
enote (če je obstajala) spremenil. [glej: Denar ustvarjajoče
enote [member]]

text

SL

text

Opis valute, v kateri so Opis valute, v kateri so prikazane dopolnilne informacije razkritje: MRS 21, 57.(b) člen
prikazane
dopolnilne podjetja.
informacije

Opis navzkrižnega sklice Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja, predstavljena razkritje: MRS 34, 16.A člen
vanja na razkritja, predsta izven medletnih računovodskih izkazov.
vljena izven medletnih
računovodskih izkazov

Označba

text

text

Element type and
attributes
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X.XX instant

DescriptionOfDiscountRa
tesUsedInCurrentEstima
teOfValueInUse

DescriptionOfDiscountRa
tesUsedInPreviousEstima
teOfValueInUse

ifrs-full

ifrs-full

X.XX instant

Diskontna stopnja, upora Diskontna stopnja, uporabljena za projekcije denarnih razkritje: MRS 36, 134.(d)(v) člen,
bljena
za
projekcije tokov denar ustvarjajoče enote (skupine enot). [glej: razkritje: MRS 36, 134.(e)(v) člen
denarnih tokov
Denar ustvarjajoče enote [member]]

X.XX instant

DescriptionOfDiscountRa
tesAppliedToCashFlowPro
jections

ifrs-full

Diskontna stopnja, upora Diskontna stopnja, uporabljena pri prejšnji oceni sedanje razkritje: MRS 36, 130.(g) člen
bljena pri prejšnji oceni vrednosti prihodnjih denarnih tokov, ki bodo izhajali iz
vrednosti pri uporabi
sredstva ali denar ustvarjajoče enote.

SL

Diskontna stopnja, upora Diskontna stopnja, uporabljena pri trenutni oceni razkritje: MRS 36, 130.(g) člen
bljena pri trenutni oceni sedanje vrednosti prihodnjih denarnih tokov, ki bodo
vrednosti pri uporabi
izhajali iz sredstva ali denar ustvarjajoče enote.

Opis težav, ki jih je imelo Opis težav, ki jih je imelo strukturirano podjetje pri primer: MSRP 12, B26.(f) člen
strukturirano podjetje pri financiranju svojih dejavnosti.
financiranju svojih dejav
nosti

DescriptionOfDifficulties
text
StructuredEntityExperience
dInFinancingItsActivities

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Opis podrobnosti o nepla Opis podrobnosti o neplačilih v zvezi z glavnico, razkritje: MSRP 7, 18.(a) člen
čilih v zvezi z glavnico, obrestmi, amortizacijskim skladom ali pogoji odplačila
obrestmi, amortizacijskim za zapadla posojila v obravnavanem obdobju.
skladom ali pogoji odpla
čila za zapadla posojila v
obravnavanem obdobju

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfDetailsOfDe
faultsDuringPeriodOfPrin
cipalInterestSinkingFun
dOrRedemptionTermsOf
LoansPayable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfEstimateO
fRangeOfOutcomesFrom
ContingentConsideratio
nArrangementsAndIndem
nificationAssets

ifrs-full

Opis ocene razpona nedi Opis ocene razpona nediskontiranih izidov iz dogovorov razkritje: MSRP 3, B64.(g)(iii) člen
skontiranih izidov iz dogo o pogojnem nadomestilu ter odškodninskih sredstev.
vorov o pogojnem nado
mestilu ter odškodninskih
sredstev

Opis učinka regulativnega Opis učinka regulativnega okvira na program z določe razkritje: MRS 19, 139.(a)(ii) člen
nimi zaslužki, kot je zgornja meja sredstva. [glej:
okvira na program
Programi z določenimi zaslužki [member]]

text

DescriptionOfEffectOfRe
gulatoryFrameworkOnPlan

ifrs-full

SL

text

Opis učinka spremembe Opis učinka na računovodske izkaze, ki ga ima spre razkritje: MSRP 7, 12.B(b) člen –
poslovnega modela za memba poslovnega modela za upravljanje finančnih začetek veljavnosti 1.1.2018
upravljanje finančnih sred sredstev. [glej: Finančna sredstva]
stev na računovodske
izkaze

text

DescriptionOfEffectOfC
hangingBusinessModelFor
ManagingFinancialAsset
sOnFinancialStatements

Sklic

Efektivna obrestna mera za sredstva, prerazvrščena iz razkritje: MSRP 7, 12.C(a) člen –
kategorije merjenja po pošteni vrednosti prek poslov začetek veljavnosti 1.1.2018
nega izida v kategorijo merjenja po odplačni vrednosti
ali pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa, na dan prerazvrstitve. [glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Efektivna obrestna mera,
določena na dan preraz
vrstitve,
za
sredstva,
prerazvrščena iz kategorije
merjenja po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida v kategorijo merjenja
po odplačni vrednosti ali
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa

Označba

X.XX instant

Element type and
attributes

DescriptionOfEffectiveInte
restRateDeterminedOnDa
teOfReclassification

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje
pričakovanega
učinka začetka uporabe
novih
standardov
ali
pojasnil [text block]

Razkritje
pričakovanega
učinka začetka uporabe
novih
standardov
ali
pojasnil [abstract]

DescriptionOfExisten
ceOfThirdpartyCreditEn
hancement

DescriptionOfExpectedIm text block
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tions

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tionsAbstract

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tionsLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Razkritje
pričakovanega Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
učinka začetka uporabe ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
novih
standardov
ali na eni ali več oseh razpredelnice.
pojasnil [line items]

Razkritje znanih informacij ali informacij, ki jih je razkritje: MRS 8, 30.(b) člen
mogoče razumno oceniti, relevantnih za oceno možnega
učinka uporabe novega MSRP, ki je bil izdan, vendar še
ni začel veljati.

SL

Opis obstoja elementa Opis obstoja elementa tretje osebe za izboljšanje razkritje: MSRP 13, 98. člen
tretje osebe za izboljšanje kreditne kakovosti za obveznosti, merjene po pošteni
kreditne kakovosti
vrednosti in izdane z neločljivim elementom tretje
osebe za izboljšanje kreditne kakovosti. [glej: Po pošteni
vrednosti [member]]

Opis
obstoja
pravnih Opis obstoja pravnih omejitev za opredmetena osnovna razkritje: MRS 16, 74.(a) člen
omejitev,
opredmetena sredstva. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]
osnovna sredstva

text

DescriptionOfExistenceO
fRestrictionsOnTitleProper
tyPlantAndEquipment

Sklic

Opis dogodka ali spremembe okoliščin, ki je povzročila razkritje: MRS 12, 81.(k) člen
pripoznanje koristi iz odloženega davka, ki so bile prid
obljene v poslovni združitvi, ampak pripoznane šele po
datumu prevzema. [glej: Poslovne združitve [member]]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Opis dogodka ali spre
membe okoliščin, ki je
povzročila
pripoznanje
koristi
iz
odloženega
davka,
pridobljenih
v
poslovni združitvi, po
datumu prevzema

Element type and
attributes

text
DescriptionOfEventOrC
hangeInCircumstancesThat
CausedRecognitionOfDe
ferredTaxBenefitsAcquire
dInBusinessCombinatio
nAfterAcquisitionDate

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/193

text

X.XX duration

DescriptionOfExpectedTi
mingOfOutflowsOtherPro
visions

DescriptionOfExpectedVo
latilityShareOptionsGran
ted

DescriptionOfExpiryDa
teOfTemporaryDifference
sUnusedTaxLossesAndU
nusedTaxCredits

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis datuma zapadlosti
odbitnih začasnih razlik,
neizrabljene davčne izgube
in neizrabljeni davčni
dobropisi

Opisa datuma zapadlosti (če obstaja) odbitnih začasnih razkritje: MRS 12, 81.(e) člen
razlik, neizrabljenih davčnih izgub in neizrabljenih
davčnih dobropisov, za katere v izkazu finančnega polo
žaja ni pripoznana terjatev za odloženi davek. [glej:
Začasne razlike [member]; Neizrabljeni davčni dobropisi
[member]; Neizrabljene davčne izgube [member]]

Pričakovana
nihajnost, Pričakovana nihajnost tečaja delnice, uporabljena za razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
izračun poštene vrednosti podeljenih delniških opcij.
podeljene delniške opcije
Pričakovana nihajnost je mera pričakovanega zneska
nihanja tečaja v nekem obdobju. Mera nihajnosti, ki se
uporablja pri modelih za določanje cen opcij, je letno
standardno odstopanje od stalno natekajočih se stopenj
donosa na delnico v nekem obdobju.

Opis pričakovanega časa Opis pričakovanega časa odtokov gospodarskih koristi v razkritje: MRS 37, 85.(a) člen
odtokov, druge rezervacije zvezi z drugimi rezervacijami. [glej: Druge rezervacije]

Opis pričakovanega časa Opis pričakovanega časa odtokov gospodarskih koristi razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen,
odtokov, pogojne obvez za pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi. razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen
nosti v poslovni združitvi [glej: Pogojne obveznosti [member]; Poslovne združitve
[member]]

Razkritje
pričakovanega Preglednica z razkritjem informacij, povezanih s priča razkritje: MRS 8, 30.(b) člen
učinka začetka uporabe kovanim učinkom začetne uporabe novih standardov ali
novih
standardov
ali pojasnil.
pojasnil [table]

Označba

SL

text

text

DescriptionOfExpectedTi
mingOfOutflowsContin
gentLiabilitiesInBusiness
Combination

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfExpectedIm table
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tionsTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Opis, v kakšnem obsegu
poštena vrednost nalož
bene nepremičnine temelji
na vrednotenju neodvis
nega ocenjevalca

Opis dejstva in podlage, na
kateri so se knjigovodske
vrednosti, določene
v
skladu s prejšnjimi GAAP,
razporedile, če podjetje
uporablja
izjemo
iz
D8.A(b) člena MSRP 1

text

DescriptionOfExtentToW
hichEntityCanBeLiableTo
MultiemployerOrStatePlan
ForOtherEntitiesObliga
tions

DescriptionOfExtentToW text
hichFairValueOfInvest
mentPropertyIsBasedOnVa
luationByIndependentVa
luer

DescriptionOfFactAndBasi
sOnWhichCarryingA
mountsDeterminedUnder
PreviousGAAPWereAlloca
tedIfEntityUsesExemptionI
nIFRS1D8Ab

ifrs-full

ifrs-full

Opis, v kakšnem obsegu je
lahko podjetje odgovorno
naproti programu več
zaposlovalcev ali držav
nemu programu za obvez
nosti drugih podjetij

Opis dejstva in podlage, na kateri so se knjigovodske razkritje: MSRP 1, 31.A člen
vrednosti, določene v skladu s prejšnjimi GAAP, razpo
redile, če podjetje za sredstva, ki jih sestavljata nafta in
plin, uporablja izjemo iz D8.A(b) člena MSRP 1.

Opis obsega, v katerem je poštena vrednost naložbenih razkritje: MRS 40, 75.(e) člen
nepremičnin (kakor je izmerjena ali razkrita v računo
vodskih izkazih) zasnovana na vrednotenju neodvisnega
ocenjevalca, ki ima priznano in ustrezno poklicno uspo
sobljenost ter nedavne izkušnje na območju in v kate
goriji naložbenih nepremičnin, ki so predmet vrednote
nja. [glej: Naložbene nepremičnine]

Opis obsega, v katerem je lahko podjetje v skladu s razkritje: MRS 19, 148.(b) člen
pogoji programa več zaposlovalcev ali državnega
programa odgovorno za obveze drugih podjetij. [glej:
Programi več zaposlovalcev z določenimi zaslužki
[member]; Državni programi z določenimi zaslužki
[member]]

izpostavljenosti Opis izpostavljenosti tveganju, ki izhajajo iz finančnih razkritje: MSRP 7, 33.(a) člen
instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred [mem
ber]]

ifrs-full

Opis
tveganju

text

DescriptionOfExposureTo
Risk

ifrs-full

SL

text

Pojasnilo oznake

Opis obrazložitve dejstva Opis dejstva in razlogov, zakaj se razpon izidov iz dogo razkritje: MSRP 3, B64.(g)(iii) člen
in razlogov, zakaj se vorov o pogojnem nadomestilu ter odškodninskih sred
razpon izidov iz dogo stev ne more oceniti.
vorov o pogojnem nado
mestilu ter odškodninskih
sredstev ne more oceniti

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfExplanatio
nOfFactAndReasonsWhy
RangeOfOutcomesFrom
ContingentConsideratio
nArrangementsAndIndem
nificationAssetsCannotBeE
stimated

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfFactAndRea
sonWhySensitivityAnalysi
sAreUnrepresentative

DescriptionOfFactAndRea
sonWhyVolumeOfHedgin
gRelationshipsToWhichE
xemptionInIFRS723CAp
pliesIsUnrepresentativeOf
NormalVolumes

ifrs-full

ifrs-full

text

Opis dejstva in razlogov, zakaj podjetje ne more izmeriti razkritje: MSRP 12, 29.(c) člen
svoje največje izpostavljenosti izgubam iz svojih deležev
v strukturiranih podjetjih. [glej: Največja izpostavljenost
izgubam iz deležev v strukturiranih podjetjih; Nekonso
lidirana strukturirana podjetja [member]]

Opis dejstva in razloga, Opis dejstva in razloga, zakaj obseg razmerij varovanja razkritje: MSRP 7, 24.D člen –
zakaj obseg razmerij varo pred tveganjem, za katerega se uporablja izvzetje iz 23.C začetek veljavnosti 1.1.2018
vanja pred tveganjem, za člena MSRP 7, ni reprezentativen za normalne obsege.
katerega
se
uporablja
izvzetje iz 23.C člena
MSRP 7, ni reprezenta
tiven za normalne obsege

Opis dejstva in razloga, Opis dejstva in razloga, zakaj so analize občutljivosti razkritje: MSRP 7, 42. člen
zakaj so analize občutlji nereprezentativne glede tveganj, ki jih vsebujejo finančni
vosti nereprezentativne
instrumenti (na primer, ker izpostavljenost na koncu leta
ne odraža izpostavljenosti med letom). [glej: Finančni
instrumenti, razred [member]]

Opis dejstva in razlogov,
zakaj se največja izposta
vljenost
izgubam
iz
deležev v strukturiranih
podjetjih ne more izmeriti

DescriptionOfFactAndRea text
sonsWhyMaximumExposu
reToLossFromInterestsIn
StructuredEntitiesCannot
BeQuantified

ifrs-full

Sklic

Opis dejstva in podlage, na kateri so se določile knjigo razkritje: MSRP 1, 31.B člen
vodske vrednosti v skladu s prejšnjimi GAAP, če podjetje
za poslovanje, za katerega velja regulacija cen, uporablja
izjemo iz D8.B člena MSRP 1.

Pojasnilo oznake

SL

text

Opis dejstva in podlage, na
kateri so se določile knji
govodske
vrednosti
v
skladu s prejšnjimi GAAP,
če
podjetje
uporablja
izjemo iz D8.B člena
MSRP 1

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfFactAndBasi
sOnWhichCarryingA
mountsWereDeterminedI
fEntityUsesExemptionInI
FRS1D8B

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Opis dejstva, da bi spre
memba enega ali več
neopazovanih vložkov, s
katero bi se izrazile
razumno mogoče druge
predpostavke, pomembno
spremenila pošteno vred
nost, sredstva

Opis dejstva, da bi spre
memba enega ali več
neopazovanih vložkov, s
katero bi se izrazile
razumno mogoče druge
predpostavke, pomembno
spremenila pošteno vred
nost,
lastni
kapitalski
instrumenti podjetja

text

text

DescriptionOfFactThatC
hangingOneOrMoreUnob
servableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptions
WouldChangeFairValueSi
gnificantlyAssets

DescriptionOfFactThatC
hangingOneOrMoreUnob
servableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptions
WouldChangeFairValueSi
gnificantlyEntitysOwnEqui
tyInstruments

ifrs-full

ifrs-full

Opis dejstva, da bi sprememba enega ali več neopazo razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vanih vložkov za merjenje lastnih kapitalskih instru
mentov podjetja po pošteni vrednosti, s katero bi se
izrazile razumno mogoče druge predpostavke,
pomembno spremenila pošteno vrednost. [glej: Lastni
kapitalski instrumenti podjetja [member]]

SL

Opis dejstva, da bi sprememba enega ali več neopazo razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vanih vložkov za merjenje sredstev po pošteni vrednosti,
s katero bi se izrazile razumno mogoče druge pred
postavke, pomembno spremenila pošteno vrednost.

Opis dejstva, da zneska Opis dejstva, da znesek učinka v prihodnjih obdobjih razkritje: MRS 8, 40. člen
spremembe računovodske zaradi sprememb računovodskih ocen ni razkrit, ker
ocene ni mogoče določiti ocena ni izvedljiva.
[text block]

text block

DescriptionOfFactThatA
mountOfChangeInAccoun
tingEstimateIsImpracticable

Opis dejavnikov, ki sesta Kvalitativen opis dejavnikov, ki sestavljajo pripoznano razkritje: MSRP 3, B64.(e) člen
vljajo pripoznano dobro dobro ime, kot so pričakovane sinergije zaradi združe
ime
nega poslovanja prevzemnika in prevzetega podjetja,
neopredmetena sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za
ločeno pripoznavanje, ali drugih dejavnikov. [glej: Dobro
ime]

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfFactorsThat
MakeUpGoodwillRecogni
sed

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/197

Opis dejstva, da podjetje
nima pravne ali posredne
obveze do negativnih čistih
sredstev, prehod s soraz
merne konsolidacije na
kapitalsko metodo

Opis dejstva, da se največja
in najboljša uporaba nefi
nančnega sredstva razlikuje
od
njegove
trenutne
uporabe

DescriptionOfFactThatEnti text
tyDoesNotHaveLegalOr
ConstructiveObligationTo
NegativeNetAssetsTransi
tionFromProportionate
ConsolidationToEquityMet
hod

text

text

DescriptionOfFactThatHig
hestAndBestUseOfNonfi
nancialAssetDiffersFrom
CurrentUse

DescriptionOfFactThatIm
pactIsNotKnownOrReaso
nablyEstimable

DescriptionOfFactThatMul text
tiemployerPlanIsDefinedBe
nefitPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Opis dejstva, da se uporaba nefinančnega sredstva, s razkritje: MSRP 13, 93.(i) člen
katero bi se najbolj povečala vrednost sredstva ali
skupine sredstev in obveznosti (npr. poslovnega subjek
ta), v okviru katerih bi se sredstvo uporabilo, razlikuje
od njegove trenutne uporabe.

Opis dejstva, da podjetje nima pravne ali posredne razkritje: MSRP 11, C4. člen
obveze v zvezi z negativnimi čistimi sredstvi, če zdru
žitev vseh prej sorazmerno konsolidiranih sredstev in
obveznosti ob prehodu s sorazmerne konsolidacije na
kapitalsko metodo privede do negativnih čistih sredstev.

Opis dejstva, da bi sprememba enega ali več neopazo razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vanih vložkov za merjenje obveznosti po pošteni vred
nosti, s katero bi se izrazile razumno mogoče druge
predpostavke, pomembno spremenila pošteno vrednost.

Pojasnilo oznake

Opis
dejstva,
da
je
program več zaposlovalcev
ali
državni
program
program z določenimi
zaslužki

Opis dejstva, da je program več zaposlovalcev ali državni razkritje: MRS 19, 148.(d)(i) člen
program program z določenimi zaslužki. [glej: Programi
več zaposlovalcev z določenimi zaslužki [member];
Državni programi z določenimi zaslužki [member]]

SL

Opis dejstva, da učinek Opis dejstva, da učinek začetka uporabe novega MSRP ni primer: MRS 8, 31.(e)(ii) člen
začetka uporabe novega znan ali ga ni mogoče razumno oceniti. [glej: MSRP
MSRP ni znan ali ga ni [member]]
mogoče razumno oceniti

Opis dejstva, da bi spre
memba enega ali več
neopazovanih vložkov, s
katero bi se izrazile
razumno mogoče druge
predpostavke, pomembno
spremenila pošteno vred
nost, obveznosti

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfFactThatC
hangingOneOrMoreUnob
servableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptions
WouldChangeFairValueSi
gnificantlyLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Opis napovedanih transak
cij, za katere je bilo v
prejšnjem obdobju upora
bljeno obračunavanje varo
vanja pred tveganjem,
vendar se zanje ne priča
kuje, da se bodo zgodile

Opis pogostosti in metod
za postopke preizkušanja
modelov določanja cen,
sredstva

DescriptionOfFinancialRi
text
skManagementRelatedToA
griculturalActivity

DescriptionOfForecastTran text
sactionHedgeAccounting
PreviouslyUsedButNoLon
gerExpectedToOccur

DescriptionOfFrequen
cyAndMethodsForTesting
ProceduresOfPricingModel
sAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis finančnih instrumentov, njihova knjigovodska vred razkritje: MSRP 7, 30.(b) člen
nost in pojasnilo, zakaj poštene vrednosti ni mogoče
zanesljivo izmeriti, za finančne instrumente, za katere
se razkritje poštene vrednosti ne zahteva. [glej: Finančni
instrumenti, razred [member]]

razkritje: MSRP 7, 23.(b) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
23.F člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Opis pogostosti in metod za postopke umeritve, testi primer: MSRP 13, IE65.(b) člen,
ranja za nazaj in druge postopke preizkušanja modelov primer: MSRP 13, 93.(g) člen
določanja cen, ki se uporabljajo za merjenje poštene
vrednosti, za sredstva.

Opis napovedanih transakcij, za katere je bilo v prejš
njem obdobju uporabljeno obračunavanje varovanja
pred tveganjem, vendar se zanje ne pričakuje, da se
bodo zgodile.

Opis
obvladovanja Opis obvladovanja finančnih tveganj, ki se nanašajo na razkritje: MRS 41, 49.(c) člen
finančnih tveganj, ki se kmetijsko dejavnost.
nanašajo na kmetijsko
dejavnost

Opis finančnih instrumen
tov, njihova knjigovodska
vrednost in pojasnilo,
zakaj poštene vrednosti ni
mogoče zanesljivo izmeriti

text

DescriptionOfFinancialIn
strumentsTheirCarryingA
mountAndExplanatio
nOfWhyFairValueCannot
BeMeasuredReliably

ifrs-full

SL

text

Pojasnilo oznake

Opis finančnih instrumen Opis finančnih instrumentov, ki so določeni kot instru razkritje: MSRP 7, 22.(b) člen –
tov, določenih za varo menti za varovanje pred tveganjem. Instrumenti za varo datum prenehanja veljavnosti
vanje pred tveganjem
vanje pred tveganjem so za to določeni izpeljani finančni 1.1.2018
instrumenti (samo za namene varovanja pred valutnim
tveganjem) ali za to določena neizpeljana finančna sred
stva ali neizpeljane finančne obveznosti, katerih poštena
vrednost ali denarni tokovi bodo po pričakovanju izrav
nali spremembo poštene vrednosti ali denarnih tokov
pred tveganjem varovane postavke. [glej: Izpeljani
finančni instrumenti [member]; Izpeljana finančna sred
stva; Izpeljane finančne obveznosti; Finančni instru
menti, razred [member]; Finančna sredstva]

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfFinancialIn
strumentsDesignatedAs
HedgingInstrument

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

text

DescriptionOfFullyAmorti
sedIntangibleAssets

DescriptionOfFunctional
Currency

DescriptionOfFundingAr
text
rangementsAndFundingPo
licyThatAffectFutureContri
butions

text

DescriptionOfFrequen
cyAndMethodsForTesting
ProceduresOfPricingModel
sLiabilities

DescriptionOfFundingPo
licy

DescriptionOfGroupWithi text
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfFrequen
cyAndMethodsForTesting
ProceduresOfPricingModel
sEntitysOwnEquityInstru
ments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Opis pogostosti in metod za postopke umeritve, testi primer: MSRP 13, IE65.(b) člen,
ranja za nazaj in druge postopke preizkušanja modelov primer: MSRP 13, 93.(g) člen
določanja cen, ki se uporabljajo za merjenje poštene
vrednosti, za obveznosti.

Opis pogostosti in metod za postopke umeritve, testi primer: MSRP 13, IE65.(b) člen,
ranja za nazaj in druge postopke preizkušanja modelov primer: MSRP 13, 93.(g) člen
določanja cen, ki se uporabljajo za merjenje poštene
vrednosti, za lastne kapitalske instrumente podjetja. [glej:
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]]

Pojasnilo oznake

Opis ureditev financiranja in politike financiranja, ki razkritje: MRS 19, 147.(a) člen,
vplivajo na prihodnje prispevke v programe z določe razkritje: MRS 19, 148.(a) člen
nimi zaslužki. [glej: Programi z določenimi zaslužki
[member]]

Opis valute izvirnega gospodarskega okolja, v katerem razkritje: MRS 21, 53. člen,
podjetje posluje.
razkritje: MRS 21, 57.(c) člen

Opis skupine v podjetju, ki Opis skupine v podjetju, ki odloča o usmeritvah in primer: MSRP 13, IE65.(a)(i),
odloča o usmeritvah in postopkih ocenjevanja vrednosti podjetja pri določanju primer: MSRP 13, 93.(g) člen
postopkih
ocenjevanja poštene vrednosti za sredstva.
vrednosti podjetja, sredstva

Opis politike vplačevanja Opis politike za prenašanje sredstev na subjekt (sklad), ki razkritje: MRS 26, 35.(c) člen
prispevkov
je ločen od podjetja zaposlovalca, za izpolnjevanje
prihodnjih obveznosti v zvezi s plačevanjem pokojnin.

Opis ureditev financiranja
in politike financiranja, ki
vplivajo na
prihodnje
prispevke

Opis funkcijske valute

SL

Opis v celoti amortiziranih Opis v celoti amortiziranih neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 128.(a) člen
neopredmetenih sredstev
se še vedno uporabljajo. [glej: Neopredmetena sredstva
razen dobrega imena]

Opis pogostosti in metod
za postopke preizkušanja
modelov določanja cen,
obveznosti

Opis pogostosti in metod
za postopke preizkušanja
modelov določanja cen,
lastni kapitalski instru
menti podjetja

Označba
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Sklic

text

text

DescriptionOfHedgingIn
strumentsUsedToHedgeRi
skExposuresAndHowT
heyAreUsed

DescriptionOfHistoricalIn
formationAboutCounter
partyDefaultRates

DescriptionOfHowAcqui
rerObtainedControlOfAc
quiree

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Opis instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se razkritje: MSRP 7, 22.B(a) člen –
uporabljajo za varovanje pred izpostavljenostmi tvega začetek veljavnosti 1.1.2018
nju, in kako se uporabljajo. [glej: Instrumenti za varo
vanje pred tveganjem [member]]

Opis, kako je prevzemnik Opis, kako je prevzemnik pridobil pooblastilo za dolo razkritje: MSRP 3, B64.(d) člen
pridobil
obvladovanje čanje finančnih in poslovnih usmeritev prevzetega
prevzetega podjetja
podjetja z namenom pridobivanja koristi od njegovih
aktivnosti.

Opis preteklih podatkov o Opis preteklih podatkov o stopnjah neplačil strank v primer: MSRP 7, IG23.(c) člen –
datum prenehanja veljavnosti
stopnjah neplačil naspro transakciji, ki niso podjetje.
tnih strank
1.1.2018, primer: MSRP 7,
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Opis instrumentov za
varovanje pred tveganjem,
ki se uporabljajo za varo
vanje pred izpostavlje
nostmi tveganju, in kako
se uporabljajo

Stopnja rasti, uporabljena Stopnja rasti, uporabljena pri ekstrapoliranju projekcij razkritje: MRS 36, 134.(d)(iv)
za ekstrapolacijo projekcij denarnih tokov prek obdobja, ki ga zajemajo zadnji člen,
razkritje:
MRS
36,
predračuni/napovedi za denar ustvarjajočo enoto (sku 134.(e)(iv) člen
denarnih tokov
pino enot). [glej: Denar ustvarjajoče enote [member]]

DescriptionOfGrowthRa
teUsedToExtrapolateCashF
lowProjections

ifrs-full

SL

X.XX instant

Opis skupine v podjetju, ki Opis skupine v podjetju, ki odloča o usmeritvah in primer: MSRP 13, IE65.(a)(i),
odloča o usmeritvah in postopkih ocenjevanja vrednosti podjetja pri določanju primer: MSRP 13, 93.(g) člen
postopkih
ocenjevanja poštene vrednosti za obveznosti.
vrednosti podjetja, obvez
nosti

DescriptionOfGroupWithi text
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresLiabilities

Opis skupine v podjetju, ki odloča o usmeritvah in primer: MSRP 13, IE65.(a)(i),
postopkih ocenjevanja vrednosti podjetja pri določanju primer: MSRP 13, 93.(g) člen
poštene vrednosti za lastne kapitalske instrumente
podjetja.

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Opis skupine v podjetju, ki
odloča o usmeritvah in
postopkih
ocenjevanja
vrednosti podjetja, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Element type and
attributes

DescriptionOfGroupWithi text
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresEntitysOwnEquityIn
struments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis, kako se je izračunal
učinek na merjenje poštene
vrednosti zaradi spre
membe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče
druge
predpostavke,
obveznosti

text

text

DescriptionOfHowEffec
tOnFairValueMeasurement
DueToChangeInOneOrMo
reUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedLiabili
ties

DescriptionOfHowEntity
DeterminedMaximumEco
nomicBenefitAvailable

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

19,

Opis, kako se je izračunal učinek na merjenje poštene razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vrednosti obveznosti zaradi spremembe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče
druge predpostavke.

Opis, kako se je izračunal učinek na merjenje poštene razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vrednosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja
zaradi spremembe enega ali več neopazovanih vložkov,
ki odraža razumno mogoče druge predpostavke. [glej:
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]]

Opis, kako se je izračunal učinek na merjenje poštene razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vrednosti sredstev zaradi spremembe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče
druge predpostavke.

Pojasnilo oznake

SL

Opis, kako je podjetje Opis, kako je podjetje ugotovilo največjo razpoložljivo razkritje:
MRS
ugotovilo največjo razpo gospodarsko korist v zvezi s programom z določenimi 141.(c)(iv) člen
ložljivo gospodarsko korist zaslužki, tj. ali bodo ti zaslužki v obliki vračil, zmanjšanj
prispevkov v program v prihodnosti ali kombinacija
obeh. [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]]

Opis, kako se je izračunal
učinek na merjenje poštene
vrednosti zaradi spre
membe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče
druge predpostavke, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

text

DescriptionOfHowEffec
tOnFairValueMeasurement
DueToChangeInOneOrMo
reUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

Označba

Opis, kako se je izračunal
učinek na merjenje poštene
vrednosti zaradi spre
membe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče
druge predpostavke, sred
stva

Element type and
attributes

text

DescriptionOfHowEffec
tOnFairValueMeasurement
DueToChangeInOneOrMo
reUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

text

DescriptionOfHowEntity
DeterminedThatThirdpar
tyInformationUsedInFair
ValueMeasurementWasDe
velopedInAccordanceWit
hIFRS13EntitysOwnEqui
tyInstruments

DescriptionOfHowEntity
DeterminedThatThirdpar
tyInformationUsedInFair
ValueMeasurementWasDe
velopedInAccordanceWit
hIFRS13Liabilities

DescriptionOfHowEntity
DeterminedWhichStructu
redEntitiesItSponsored

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfHowEntity
DeterminedThatThirdpar
tyInformationUsedInFair
ValueMeasurementWasDe
velopedInAccordanceWit
hIFRS13Assets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Opis, kako je podjetje Opis, kako je podjetje določilo, katera strukturirana razkritje: MSRP 12, 27.(a) člen
določilo, katera strukturi podjetja je sponzoriralo.
rana podjetja je sponzori
ralo

Opis, kako je podjetje ugotovilo, da so bile informacije primer: MSRP 13 IE65.(d) člen,
tretjih oseb, kot so kotacije borznih posrednikov ali primer: MSRP 13, 93.(g) člen
ponudnikov storitev določanja cen, uporabljene pri
merjenju poštene vrednosti obveznosti, pripravljene v
skladu z MSRP 13.

Opis, kako je podjetje ugotovilo, da so bile informacije primer: MSRP 13 IE65.(d) člen,
tretjih oseb, kot so kotacije borznih posrednikov ali primer: MSRP 13, 93.(g) člen
ponudnikov storitev določanja cen, uporabljene pri
merjenju poštene vrednosti lastnih kapitalskih instru
mentov podjetja, pripravljene v skladu z MSRP 13. [glej:
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]]

Opis, kako je podjetje ugotovilo, da so bile informacije primer: MSRP 13 IE65.(d) člen,
tretjih oseb, kot so kotacije borznih posrednikov ali primer: MSRP 13, 93.(g) člen
ponudnikov storitev določanja cen, uporabljene pri
merjenju poštene vrednosti sredstev, pripravljene v
skladu z MSRP 13.

Pojasnilo oznake

SL

Opis, kako je podjetje
ugotovilo, da so bile infor
macije tretjih oseb, upora
bljene pri merjenju poštene
vrednosti, pripravljene v
skladu z MSRP 13, obvez
nosti

Opis, kako je podjetje
ugotovilo, da so bile infor
macije tretjih oseb, upora
bljene pri merjenju poštene
vrednosti, pripravljene v
skladu z MSRP 13, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Opis, kako je podjetje
ugotovilo, da so bile infor
macije tretjih oseb, upora
bljene pri merjenju poštene
vrednosti, pripravljene v
skladu z MSRP 13, sred
stva

Označba
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Opis, kako podjetje odraža
strategijo
obvladovanja
tveganj z uporabo obraču
navanja varovanja pred
tveganjem in označeva
njem razmerij varovanja,
ki jih pogosto na novo
določi

text
DescriptionOfHowEntity
ReflectsItsRiskManage
mentStrategyByUsingHed
geAccountingAndDesigna
tingHedgingRelationshipsT
hatItFrequentlyResets

DescriptionOfHowFor
wardlookingInformation
HasBeenIncorporatedInto
DeterminationOfExpected
CreditLosses

ifrs-full

ifrs-full

Opis, kako podjetje odraža strategijo obvladovanja razkritje: MSRP 7, 23.C(b)(ii) člen
tveganj z uporabo obračunavanja varovanja pred tvega – začetek veljavnosti 1.1.2018
njem in označevanjem razmerij varovanja, ki jih pogosto
na novo določi.

Opis, kako podjetje določi količnik varovanja pred razkritje: MSRP 7, 22.B(c) člen –
tveganjem in kateri so viri neučinkovitosti varovanja. začetek veljavnosti 1.1.2018
Količnik varovanja pred tveganjem je razmerje med
obsegom instrumenta za varovanje pred tveganjem in
obsegom pred tveganjem varovane postavke v smislu
njune sorazmerne uteži. [glej: Dobiček (izguba) iz
naslova neučinkovitosti varovanja]

Opis, kako so v določanje Opis, kako so v določanje pričakovanih kreditnih izgub razkritje: MSRP 7, 35.G(b) člen –
pričakovanih
kreditnih vključene v prihodnost usmerjene informacije, vključno začetek veljavnosti 1.1.2018
izgub vključene v prihod z uporabo makroekonomskih informacij.
nost usmerjene informacije

Opis, kako podjetje določi
količnik varovanja pred
tveganjem in kateri so viri
neučinkovitosti varovanja

DescriptionOfHowEntityE text
stablishesHedgeRa
tioAndWhatSourcesOfHed
geIneffectivenessAre

ifrs-full

Sklic

Opis, kako podjetje določi ekonomsko razmerje med razkritje: MSRP 7, 22.B(b) člen –
pred tveganjem varovano postavko in instrumentom začetek veljavnosti 1.1.2018
za varovanje pred tveganjem za namene ocene učinko
vitosti varovanja. Učinkovitost varovanja pred tveganjem
je obseg, v katerem spremembe poštene vrednosti ali
denarnih tokov instrumenta za varovanje pred tvega
njem izravnajo spremembe poštene vrednosti ali
denarnih tokov pred tveganjem varovane postavke. [glej:
Instrumenti za varovanje pred tveganjem [member]; Pred
tveganjem varovane postavke [member]]

Pojasnilo oznake

SL

text

Opis, kako podjetje določi
ekonomsko razmerje med
varovano postavko in
instrumentom za varo
vanje pred tveganjem za
namene ocene učinkovi
tosti varovanja

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfHowEntity
DeterminesEconomicRela
tionshipBetweenHedgedIte
mAndHedgingInstrument
ForPurposeOfAssessing
HedgeEffectiveness

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

text

text

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueAssets

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueEntitysOwnE
quityInstruments

ifrs-full

ifrs-full

Opis, kako so se pri
merjenju poštene vrednosti
upoštevale
informacije
tretjih oseb, lastni kapi
talski instrumenti podjetja

Opis, kako so se informacije tretjih oseb, kot so kotacije primer: MSRP 13, IE64.(b) člen,
borznih posrednikov ali ponudnikov storitev določanja primer: MSRP 13, 92. člen
cen, čiste vrednosti sredstev in relevantni tržni podatki,
upoštevale pri merjenju poštene vrednosti lastnih kapi
talskih instrumentov podjetja. [glej: Lastni kapitalski
instrumenti podjetja [member]]

Opis, kako so se informacije tretjih oseb, kot so kotacije primer: MSRP 13, IE64.(b) člen,
borznih posrednikov ali ponudnikov storitev določanja primer: MSRP 13, 92. člen
cen, čiste vrednosti sredstev in relevantni tržni podatki,
upoštevale pri merjenju poštene vrednosti sredstev.

SL

Opis, kako so se pri
merjenju poštene vrednosti
upoštevale
informacije
tretjih oseb, sredstva

Opis, kako poslovodstvo Opis, kako poslovodstvo ugotavlja koncentracije tveganj, razkritje: MSRP 7, B8.(a) člen
ugotavlja koncentracije
ki izhajajo iz finančnih instrumentov. [glej: Finančni
instrumenti, razred [member]]

DescriptionOfHowManage text
mentDeterminesConcentra
tions

ifrs-full

Opis, kako so bili stroški izdaje, ki niso pripoznani kot razkritje: MSRP 3, B64.(m) člen
odhodek, pripoznani za transakcije, ki so bile pripo
znane ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obvez
nosti v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve
[member]]

Opis, kako so bili stroški
izdaje, ki niso pripoznani
kot odhodek, pripoznani
za transakcijo, ki je bila
pripoznana ločeno od
pridobitve sredstev in prev
zema
obveznosti
v
poslovni združitvi

Opis, kako tveganja in negotovost vplivajo na prihodnjo razkritje: MSRP 14, 30.(c) člen
povrnitev ali razveljavitev stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije
[member]]

Pojasnilo oznake

DescriptionOfHowIssueCo text
stsNotRecognisedAsExpen
seWereRecognisedForTran
sactionRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

Opis, kako tveganja in
negotovost vplivajo na
prihodnjo povrnitev ali
razveljavitev
stanj
na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfHowFuture
RecoveryOrReversalOfRe
gulatoryDeferralAccount
BalancesIsAffectedByRi
sksAndUncertainty

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfIdentityOfRa text
teRegulators

text

text

DescriptionOfImpactOfRa
teRegulationOnCurren
tAndDeferredTax

DescriptionOfInformatio
nAboutSurplusOrDefici
tOfMultiemployerPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis informacij o presežku
ali primanjkljaju programa
več
zaposlovalcev
ali
državnega programa

Opis razpoložljivih informacij o presežku ali primanj razkritje: MRS 19, 148.(d)(iv) člen
kljaju programa več zaposlovalcev ali državnega
programa, ki lahko vpliva na znesek prihodnjih prispev
kov. [glej: Programi več zaposlovalcev z določenimi
zaslužki [member]; Državni programi z določenimi
zaslužki [member]]

Opis učinka reguliranja cen Opis učinka reguliranja cen na odmerjeni in odloženi razkritje: MSRP 14, 34. člen
na odmerjeni in odloženi davek. Regulacija cen je okvirna ureditev za določanje
davek
cen, ki se lahko odjemalcem zaračunajo za blago ali
storitve, to okvirno ureditev pa nadzoruje in/ali odobri
regulator cen.

SL

Opis identitete regulatorja Opis identitete regulatorja (regulatorjev) cen. Regulator razkritje: MSRP 14, 30.(b) člen
cen
cen je pooblaščeni organ, ki ima na podlagi statuta ali
predpisa pristojnost za določanje cene ali razpona cen,
ki zavezujejo podjetje. Regulator cen je lahko organ
tretje osebe ali povezana stranka podjetja, vključno z
upravnim odborom podjetja, če je ta organ s statutom
ali predpisom zavezan, da določa cene v interesu kupcev
in splošne finančne vzdržnosti podjetja.

Opis identifikacije računo Opis identitete računovodskih izkazov, na katere se razkritje: MRS 27, 17. člen
vodskih izkazov, na katere nanašajo ločeni računovodski izkazi.
se nanašajo ločeni računo
vodski izkazi

text

DescriptionOfIdentificatio
nOfFinancialStatement
sToWhichSeparateFinan
cialStatementsRelate

ifrs-full

Sklic

Opis, kako so se informacije tretjih oseb, kot so kotacije primer: MSRP 13, IE64.(b) člen,
borznih posrednikov ali ponudnikov storitev določanja primer: MSRP 13, 92. člen
cen, čiste vrednosti sredstev in relevantni tržni podatki,
upoštevale pri merjenju poštene vrednosti obveznosti.

Pojasnilo oznake

Opis, kako so se pri
merjenju poštene vrednosti
upoštevale
informacije
tretjih oseb, obveznosti

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Opis vložkov, ki se Opis vložkov, ki se uporabljajo pri merjenju poštene razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
uporabljajo pri merjenju vrednosti sredstev. Vložki so predpostavke, ki bi jih
poštene vrednosti, sredstva udeleženci na trgu uporabili pri določanju cene sredstva,
vključno s predpostavkami o tveganjih, kot je tveganje,
povezano s posamezno tehniko ocenjevanja vrednosti, ki
se uporablja za merjenje poštene vrednosti (kot je model
določanja cen), in tveganje, povezano z vložki v tehniko
ocenjevanja vrednosti.

Opis vložkov, ki se uporabljajo pri merjenju poštene razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
vrednosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja.
Vložki so predpostavke, ki bi jih udeleženci na trgu
uporabili pri določanju cene lastnega kapitalskega instru
menta podjetja, vključno s predpostavkami o tveganjih,
kot je tveganje, povezano s posamezno tehniko ocenje
vanja vrednosti, ki se uporablja za merjenje poštene
vrednosti (kot je model določanja cen), in tveganje,
povezano z vložki v tehniko ocenjevanja vrednosti.

text

text

text

DescriptionOfInputsToOp
tionPricingModelShareOp
tionsGranted

DescriptionOfInputsUse
dInFairValueMeasuremen
tAssets

DescriptionOfInputsUse
dInFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis vložkov, ki se
uporabljajo pri merjenju
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

SL

Opis vložkov za model za Opis vložkov za model za določanje vrednosti opcij, razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
določanje vrednosti opcij, podeljene delniške opcije. [glej: Model za določanje vred
nosti opcij [member]]
podeljene delniške opcije

Razkritje začetka uporabe Razkritje začetka uporabe MSRP. [glej: MSRP [member]] razkritje: MRS 8, 28. člen
standardov ali pojasnil
[text block]

text block

DescriptionOfInitialAppli
cationOfStandardsOrInter
pretations

ifrs-full

Opis dejstva, da informa Opis dejstva, da informacije o pošteni vrednosti niso bile razkritje: MSRP 7, 30.(a) člen
cije o pošteni vrednosti razkrite, ker poštene vrednosti instrumentov ni mogoče
niso bile razkrite, ker zanesljivo izmeriti.
poštene vrednosti instru
mentov ni mogoče zane
sljivo izmeriti

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfInforma
tionWhereFairValueDisclo
suresNotRequired

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

text

text

DescriptionOfInternalRe
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFair
ValueMeasurementsAssets

DescriptionOfInternalRe
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFair
ValueMeasurementsEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

ifrs-full

Opis postopkov notranjega
poročanja za obravnavanje
in ocenjevanje meritev
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Opis postopkov notranjega poročanja (na primer, ali primer: MSRP 13, IE65.(a)(iii)
odbori za določanje cen, odbori za obvladovanje tveganj člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
ali revizijski odbori obravnavajo in ocenjujejo meritve člen
poštene vrednosti in če, kako), vzpostavljenih za skupino
v podjetju, ki odloča o usmeritvah in postopkih podjetja
za merjenje poštene vrednosti za lastne kapitalske instru
mente podjetja. [glej: Lastni kapitalski instrumenti
podjetja [member]]

Opis postopkov notranjega poročanja (na primer, ali primer: MSRP 13, IE65.(a)(iii)
odbori za določanje cen, odbori za obvladovanje tveganj člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
ali revizijski odbori obravnavajo in ocenjujejo meritve člen
poštene vrednosti in če, kako), vzpostavljenih za skupino
v podjetju, ki odloča o usmeritvah in postopkih podjetja
za merjenje poštene vrednosti za sredstva.

Opis postopka notranjega Opis postopka podjetja za pripravo notranjih bonitetnih primer: MSRP 7, IG25.(a) člen –
bonitetnega ocenjevanja
ocen. [glej: Notranje bonitetne ocene [member]]
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

text

DescriptionOfInternalCre
ditRatingsProcess

ifrs-full

SL

Opis postopkov notranjega
poročanja za obravnavanje
in ocenjevanje meritev
poštene vrednosti, sredstva

Opis namere zagotoviti Opis trenutne namere podjetja zagotoviti finančno ali razkritje: MSRP 12, 17. člen,
podporo strukturiranemu drugo podporo strukturiranemu podjetju, vključno z razkritje: MSRP 12, 31. člen
podjetju
namero strukturiranemu podjetju pomagati pri pridobi
vanju finančne podpore.

Opis vložkov, ki se uporabljajo pri merjenju poštene razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
vrednosti obveznosti. Vložki so predpostavke, ki bi jih
udeleženci na trgu uporabili pri določanju cene obvez
nosti, vključno s predpostavkami o tveganjih, kot je
tveganje, povezano s posamezno tehniko ocenjevanja
vrednosti, ki se uporablja za merjenje poštene vrednosti
(kot je model določanja cen), in tveganje, povezano z
vložki v tehniko ocenjevanja vrednosti.

Pojasnilo oznake

DescriptionOfIntentionsTo text
ProvideSupportToStructu
redEntity

Opis vložkov, ki se
uporabljajo pri merjenju
poštene vrednosti, obvez
nosti

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfInputsUse
dInFairValueMeasurement
Liabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis postopkov notranjega
poročanja za obravnavanje
in ocenjevanje meritev
poštene vrednosti, obvez
nosti

Opis medsebojnih povezav
med neopazovanimi vložki
in kako bi lahko te pove
čale ali zmanjšale učinek
sprememb neopazovanih
vložkov
na
merjenje
poštene vrednosti, sredstva

Opis medsebojnih povezav
med neopazovanimi vložki
in kako bi lahko te pove
čale ali zmanjšale učinek
sprememb neopazovanih
vložkov
na
merjenje
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

DescriptionOfInterrela
text
tionshipsBetweenUnobser
vableInputsAndOfHowT
heyMightMagnifyOrMitiga
teEffectOfChangesInUnob
servableInputsOnFairValue
MeasurementAssets

text
DescriptionOfInterrela
tionshipsBetweenUnobser
vableInputsAndOfHowT
heyMightMagnifyOrMitiga
teEffectOfChangesInUnob
servableInputsOnFairValue
MeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

ifrs-full

ifrs-full

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfInternalRe
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFair
ValueMeasurementsLiabili
ties

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Opis medsebojnih povezav med neopazovanimi vložki razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i) člen
in kako bi lahko te povečale ali zmanjšale učinek spre
memb neopazovanih vložkov na merjenje poštene vred
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. [glej:
Razkritje pomembnih neopazovanih vložkov, upora
bljenih pri merjenju poštene vrednosti lastniškega kapi
tala [text block]]

SL

Opis medsebojnih povezav med neopazovanimi vložki razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i) člen
in kako bi lahko te povečale ali zmanjšale učinek spre
memb neopazovanih vložkov na merjenje poštene vred
nosti sredstev. [glej: Razkritje pomembnih neopazovanih
vložkov, uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti
sredstev [text block]]

Opis postopkov notranjega poročanja (na primer, ali primer: MSRP 13, IE65.(a)(iii)
odbori za določanje cen, odbori za obvladovanje tveganj člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
ali revizijski odbori obravnavajo in ocenjujejo meritve člen
poštene vrednosti in če, kako), vzpostavljenih za skupino
v podjetju, ki odloča o usmeritvah in postopkih podjetja
za merjenje poštene vrednosti za obveznosti.

Pojasnilo oznake
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Opis naložbenih nepremi
čnin, po nabavni vrednosti
v okviru modela poštene
vrednosti

Opis naložbenih nepremi
čnin, pri katerih so infor
macije o pošteni vrednosti
nezanesljive,
model
nabavne vrednosti

text

text

DescriptionOfInvestment
PropertyAtCostWithinFair
ValueModel

DescriptionOfInvestment
PropertyWhereFairValueIn
formationIsUnreliableCost
Model

DescriptionOfInvestmentsI text
nEquityDesignatedAsMea
suredAtFairThroughOther
ComprehensiveIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Opis naložb v kapitalske instrumente, ki so bile dolo razkritje: MSRP 7, 11.A(a) člen –
čene kot merjene po pošteni vrednosti prek drugega začetek veljavnosti 1.1.2018
vseobsegajočega donosa. [glej: Drugi vseobsegajoči
donos]

Opis naložbenih nepremičnin, obračunanih z uporabo razkritje: MRS 40, 79.(e)(i) člen
modela nabavne vrednosti, za katere podjetje ne more
zanesljivo izmeriti poštene vrednosti. [glej: Naložbene
nepremičnine]

Opis naložbenih nepremičnin, merjenih po nabavni razkritje: MRS 40, 78.(a) člen –
vrednosti v okviru modela poštene vrednosti, ker datum prenehanja veljavnosti
podjetje ne more zanesljivo izmeriti poštene vrednosti. 1.1.2019
[glej: Naložbene nepremičnine]

Opis naložbenih nepremičnin, merjenih po nabavni razkritje: MRS 40, 78.(a) člen –
vrednosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela začetek veljavnosti 1.1.2019
poštene vrednosti, ker podjetje ne more zanesljivo izme
riti poštene vrednosti. [glej: Naložbene nepremičnine]

Opis medsebojnih povezav med neopazovanimi vložki razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i) člen
in kako bi lahko te povečale ali zmanjšale učinek spre
memb neopazovanih vložkov na merjenje poštene vred
nosti obveznosti. [glej: Razkritje pomembnih neopazo
vanih vložkov, uporabljenih pri merjenju poštene vred
nosti obveznosti [text block]]

Pojasnilo oznake

SL

Opis naložb v kapitalske
instrumente,
določenih
kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

Opis naložbenih nepremi
čnin, po nabavni vrednosti
ali v skladu z MSRP 16 v
okviru modela poštene
vrednosti

text

DescriptionOfInvestment
PropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16Within
FairValueModel

ifrs-full

Označba

Opis medsebojnih povezav
med neopazovanimi vložki
in kako bi lahko te pove
čale ali zmanjšale učinek
sprememb neopazovanih
vložkov
na
merjenje
poštene vrednosti, obvez
nosti

Element type and
attributes

DescriptionOfInterrela
text
tionshipsBetweenUnobser
vableInputsAndOfHowT
heyMightMagnifyOrMitiga
teEffectOfChangesInUnob
servableInputsOnFairValue
MeasurementLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfJudgement
text
sMadeByManagementInAp
plyingAggregationCriteria
ForOperatingSegments

text

text

text

DescriptionOfJudgement
sMadeInDeterminingA
mountOfCostsToObtai
nOrFulfilContractsWithCu
stomers

DescriptionOfJustification
ForUsingGrowthRateTha
tExceedsLongtermAverage
GrowthRate

DescriptionOfKeyAssump
tionsOnWhichManage
mentHasBasedCashFlow
Projections

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfJudgement
sAndChangesInJudge
mentsThatSignificantlyAf
fectDeterminationOfA
mountAndTimingOfReve
nueFromContractsWithCu
stomers

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis ključnih predpostavk,
na podlagi katerih je
poslovodstvo oblikovalo
projekcije denarnih tokov

Opis
utemeljitve
za
uporabo stopnje rasti, ki
presega
dolgoročno
povprečno stopnjo rasti

Opis ključnih predpostavk, na podlagi katerih je poslo razkritje: MRS 36, 134.(d)(i) člen,
vodstvo oblikovalo projekcije denarnih tokov za razkritje: MRS 36, 135.(c) člen
obdobje, ki ga zajemajo zadnji predračuni/napovedi za
denar ustvarjajočo enoto (skupino enot). Ključne pred
postavke so tiste, na katere je nadomestljiva vrednost
enote (skupine enot) najbolj občutljiva. [glej: Denar
ustvarjajoče enote [member]]

Opis utemeljitve za uporabo stopnje rasti pri ekstrapo razkritje: MRS 36, 134.(d)(iv) člen
liranju projekcij denarnih tokov, ki presega dolgoročno
povprečno stopnjo rasti za proizvode, dejavnosti, državo
ali države, kjer podjetje posluje, ali za trge, za katere je
denar ustvarjajoča enota (skupina enot) namenjena. [glej:
Denar ustvarjajoče enote [member]]

Opis presoj pri določanju zneska stroškov, povezanih s razkritje: MSRP 15, 127.(a) člen
pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci. [glej: Sred – začetek veljavnosti 1.1.2018
stva, pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s prido
bitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci]

SL

Opis presoj pri določanju
zneska stroškov, povezanih
s pridobitvijo ali izpolnit
vijo pogodb s kupci

Opis presoj poslovodstva Opis presoj poslovodstva pri uporabi kriterijev združe razkritje: MSRP 8, 22.(aa) člen
pri uporabi kriterijev zdru vanja za poslovne odseke. [glej: Poslovni odseki [mem
ževanja
za
poslovne ber]]
odseke

Opis presoj in sprememb Opis presoj in sprememb presoj, ki bistveno vplivajo na razkritje: MSRP 15, 123. člen –
presoj, ki bistveno vplivajo določitev zneska in časa prihodkov iz pogodb s kupci. začetek veljavnosti 1.1.2018
na določitev zneska in časa [glej: Prihodki iz pogodb s kupci]
prihodkov iz pogodb s
kupci

Označba
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DescriptionOfKeyAssump
tionsOnWhichManage
mentHasBasedDetermina
tionOfFairValueLessCost
sOfDisposal

DescriptionOfLevelOfFair
ValueHierarchyWithinW
hichFairValueMeasuremen
tIsCategorised

DescriptionOfLifeAndOt
herSignificantTermsOfAr
rangementInvolvingLegal
FormOfLease

DescriptionOfLimitation
sOfMethodsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisFo
rActuarialAssumptions

DescriptionOfLineItemIn
StatementOfComprehensi
veIncomeInWhichGainOr
LossAsResultOfRemeasu
ringToFairValueEquityInte
restIsRecognised

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

text

Opis vrstične postavke
izkaza
vseobsegajočega
donosa, v kateri sta pripo
znana dobiček ali izguba
zaradi ponovnega merjenja
deleža v lastniškem kapi
talu na pošteno vrednost

Opis vrstične postavke izkaza vseobsegajočega donosa, v razkritje: MSRP 3, B64.(p)(ii) člen
kateri sta pripoznana dobiček ali izguba zaradi ponov
nega merjenja deleža v lastniškem kapitalu prevzetega
podjetja, ki ga je prevzemnik posedoval pred poslovno
združitvijo, na pošteno vrednost. [glej: Poslovne zdru
žitve [member]]

Opis omejitev metod, Opis omejitev metod, uporabljenih pri pripravi analize razkritje: MRS 19, 145.(b) člen
uporabljenih pri pripravi občutljivosti za pomembne aktuarske predpostavke.
analize občutljivosti za [glej: Aktuarske predpostavke [member]]
aktuarske predpostavke

text

Opis ravni hierarhije poštene vrednosti, znotraj katere je razkritje: MRS 36, 134.(e)(iiA)
v celoti razvrščeno merjenje poštene vrednosti (brez člen, razkritje: MRS 36, 130.(f)(i)
upoštevanja zmožnosti opazovanja „stroškov odtujitve“) člen
a denar ustvarjajočo enoto (skupino enot). [glej: Denar
ustvarjajoče enote [member]]

Opis ključnih predpostavk, na podlagi katerih je poslo razkritje: MRS 36, 134.(e)(i) člen,
vodstvo določilo pošteno vrednost, zmanjšano za razkritje: MRS 36, 130.(f)(iii) člen
stroške odtujitve za denar ustvarjajočo enoto (skupino
enot). Ključne predpostavke so tiste, na katere je nado
mestljiva vrednost enote (skupine enot) najbolj občut
ljiva. [glej: Denar ustvarjajoče enote [member]]

Pojasnilo oznake

Opis trajanja in drugih Opis trajanja in drugih pomembnih pogojev dogovora, razkritje: SOP 27, 10.(a)(ii) člen –
pomembnih pogojev dogo ki vključuje pravno obliko najema. [glej: Dogovori, ki datum prenehanja veljavnosti
vora, ki vključuje pravno vključujejo pravno obliko najema [member]]
1.1.2019
obliko najema

Opis
ravni
hierarhije
poštene
vrednosti, na
katero
je
razvrščeno
merjenje poštene vrednosti

Opis ključnih predpostavk,
na podlagi katerih je
poslovodstvo
določilo
pošteno vrednost, zmanj
šano za stroške odtujitve

Označba

SL

text

text

text

Element type and
attributes
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Sklic

Opis vrstične postavke Opis vrstične postavke izkaza finančnega položaja, ki razkritje: MSRP 7, 24.A(b) člen –
izkaza finančnega položaja, vključuje instrument za varovanje pred tveganjem. [glej: začetek veljavnosti 1.1.2018
ki vključuje instrument za Instrumenti za varovanje pred tveganjem [member]]
varovanje pred tveganjem

Opis vrstične postavke izkaza vseobsegajočega donosa, v razkritje: SOP 27, 10.(b) člen –
katero je vključen znesek, pripoznan kot prihodek iz datum prenehanja veljavnosti
dogovorov, ki vključujejo pravno obliko najema. [glej: 1.1.2019
Znesek, pripoznan kot prihodek iz dogovora, ki vklju
čuje pravno obliko najema]

text

DescriptionOfLineItemIn
StatementOfFinancialPosi
tionThatIncludesHedgin
gInstrument

DescriptionOfLineItemOf text
StatementOfComprehensi
veIncomeInWhichAmoun
tRecognisedAsIncomeFro
mArrangementInvolvingLe
galFormOfLeaseIsIncluded

ifrs-full

ifrs-full

SL

Opis vrstične postavke
izkaza
vseobsegajočega
donosa, v katero je
vključen znesek, pripoznan
kot prihodek iz dogovora,
ki vključuje pravno obliko
najema

Opis vrstične postavke Opis vrstične postavke izkaza finančnega položaja, ki razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(iii)
izkaza finančnega položaja, vključuje pred tveganjem varovano postavko. [glej: člen – začetek veljavnosti
ki vključuje varovano Pred tveganjem varovane postavke [member]]
1.1.2018
postavko

razkritje: MSRP 7, 24.C(a)(ii) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(iii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

text

Opis vrstične postavke izkaza vseobsegajočega donosa,
ki vključuje pripoznano neučinkovitost varovanja pred
tveganjem. [glej: Dobiček (izguba) iz naslova neučinko
vitosti varovanja]

Opis vrstične postavke izkaza vseobsegajočega donosa, razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(v) člen
ki vključuje prilagoditve zaradi prerazvrstitev. Prilago – začetek veljavnosti 1.1.2018
ditve zaradi prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni v
poslovni izid v tekočem obdobju, ki so bili v tekočem
ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v drugem vseobsega
jočem donosu.

Pojasnilo oznake

DescriptionOfLineItemIn
StatementOfFinancialPosi
tionThatIncludesHedgedI
tem

ifrs-full

Opis vrstične postavke
izkaza
vseobsegajočega
donosa, ki vključuje prila
goditve zaradi prerazvrsti
tev

Označba

Opis vrstične postavke
izkaza
vseobsegajočega
donosa, ki vključuje pripo
znano
neučinkovitost
varovanja

DescriptionOfLineItemIn
StatementOfComprehensi
veIncomeThatIncludesRe
cognisedHedgeIneffective
ness

ifrs-full

text

Element type and
attributes

text

DescriptionOfLineItemIn
StatementOfComprehensi
veIncomeThatIncludesRec
lassificationAdjustments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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L 143/213

Opis vrstičnih postavk v
izkazu
vseobsegajočega
donosa za zneske stroškov
v zvezi s prevzemom,
pripoznanih kot odhodek,
za transakcijo, ki je bila
pripoznana ločeno od
pridobitve sredstev in prev
zema
obveznosti
v
poslovni združitvi

Opis vrstičnih postavk v
računovodskih izkazih za
zneske, pripoznane za
transakcijo, ki je bila
pripoznana ločeno od
pridobitve sredstev in prev
zema
obveznosti
v
poslovni združitvi

Opis vrstičnih postavk v
drugem
vseobsegajočem
donosu, v katerih so pripo
znani dobički (izgube),
merjenje po pošteni vred
nosti, sredstva

Opis vrstičnih postavk v
drugem
vseobsegajočem
donosu, v katerih so pripo
znani dobički (izgube),
merjenje po pošteni vred
nosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

DescriptionOfLineItemsIn text
FinancialStatementsForA
mountsRecognisedForTran
sactionRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

text

text

DescriptionOfLineItemsI
nOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMea
surementAssets

DescriptionOfLineItemsI
nOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMea
surementEntitysOwnEqui
tyInstruments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfLineItemsFo
rAcquisitionRelatedCo
stsRecognisedAsExpense
ForTransactionRecognised
SeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusiness
Combination

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Opis vrstične postavke ali postavk v drugem vseobsega razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
jočem donosu, v katerih so pripoznani dobički (izgube)
v obdobju za lastne kapitalske instrumente podjetja,
merjene po pošteni vrednosti. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]; Lastni kapitalski instrumenti podjetja [mem
ber]; Drugi vseobsegajoči donos]

SL

Opis vrstične postavke ali postavk v drugem vseobsega razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
jočem donosu, v katerih so pripoznani dobički (izgube)
v obdobju za sredstva, merjena po pošteni vrednosti.
[glej: Po pošteni vrednosti [member]; Drugi vseobsega
joči donos]

Opis vrstičnih postavk v računovodskih izkazih, v katere razkritje: MSRP 3, B64.(l)(iii) člen
so vključeni zneski, pripoznani za transakcije, ki so bile
pripoznane ločeno od pridobitve sredstev in prevzema
obveznosti v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne zdru
žitve [member]; Zneski, pripoznani za transakcijo, ki je
bila pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in prev
zema obveznosti v poslovni združitvi]

Opis vrstičnih postavk v izkazu vseobsegajočega donosa razkritje: MSRP 3, B64.(m) člen
za zneske stroškov v zvezi s prevzemom, pripoznanih
kot odhodek, za transakcije, ki so bile pripoznana
ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti
v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve [mem
ber]; Stroški v zvezi s prevzemom, pripoznani kot odho
dek, za transakcijo, ki je bila pripoznana ločeno od
pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni
združitvi]

Pojasnilo oznake
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text

text

text

text

text

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossInWhichGain
LossOnCessationOfConso
lidationOfSubsidiariesIsRe
cognised

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementAssets

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstruments

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfLineItemsI
nOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMea
surementLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Opis vrstičnih postavk v
poslovnem izidu, v katerih
so pripoznani dobički
(izgube),
merjenje
po
pošteni vrednosti, obvez
nosti

Opis vrstičnih postavk v
poslovnem izidu, v katerih
so pripoznani dobički
(izgube),
merjenje
po
pošteni vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Sklic

Opis vrstične postavke ali postavk v poslovnem izidu, v razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i) člen
katerih so pripoznani dobički (izgube) v obdobju za
obveznosti, merjene po pošteni vrednosti. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]]

Opis vrstične postavke ali postavk v poslovnem izidu, v razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i) člen
katerih so pripoznani dobički (izgube) v obdobju za
lastne kapitalske instrumente podjetja, merjene po
pošteni vrednosti. [glej: Lastni kapitalski instrumenti
podjetja [member]]

Opis vrstične postavke ali postavk v poslovnem izidu, v razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i) člen
katerih so pripoznani dobički (izgube) v obdobju za
sredstva, merjena po pošteni vrednosti. [glej: Po pošteni
vrednosti [member]]

Opis vrstične postavke ali postavk v poslovnem izidu, v razkritje: MSRP 12, 9.B(c) člen
katerih je pripoznan dobiček (izguba) iz prenehanja
konsolidiranja odvisnih podjetij zaradi spremembe
statusa naložbenega podjetja. [glej: Razkritje naložbenih
podjetij [text block]; Odvisna podjetja [member]]

Opis vrstične postavke ali postavk v drugem vseobsega razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
jočem donosu, v katerih so pripoznani dobički (izgube)
v obdobju za obveznosti, merjene po pošteni vrednosti.
[glej: Po pošteni vrednosti [member]; Drugi vseobsega
joči donos]

Pojasnilo oznake

SL

Opis vrstičnih postavk v
poslovnem izidu, v katerih
so pripoznani dobički
(izgube),
merjenje
po
pošteni vrednosti, sredstva

Opis vrstične postavke ali
postavk v
poslovnem
izidu, v katerih je pripo
znan dobiček (izguba) iz
prenehanja konsolidiranja
odvisnih podjetij

Opis vrstičnih postavk v
drugem
vseobsegajočem
donosu, v katerih so pripo
znani dobički (izgube),
merjenje po pošteni vred
nosti, obveznosti

Označba

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/215

Opis vrstičnih postavk v
poslovnem izidu, v katerih
so pripoznani dobički
(izgube), ki jih je mogoče
pripisati spremembi nerea
liziranih dobičkov ali izgub
za lastne kapitalske instru
mente podjetja v posesti
na
koncu
obdobja,
merjenje po pošteni vred
nosti

Opis vrstičnih postavk v
poslovnem izidu, v katerih
so pripoznani dobički
(izgube), ki jih je mogoče
pripisati spremembi nerea
liziranih dobičkov ali izgub
za obveznosti v posesti na
koncu obdobja, merjenje
po pošteni vrednosti

DescriptionOfLineItemsIn text
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAttributableToC
hangeInUnrealisedGainsOr
LossesForEntitysOwnEqui
tyInstrumentsHeldAtEn
dOfPeriodAreRecognised
FairValueMeasurement

DescriptionOfLineItemsIn text
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAttributableToC
hangeInUnrealisedGainsOr
LossesForLiabilitiesHeldA
tEndOfPeriodAreRecogni
sedFairValueMeasurement

ifrs-full

ifrs-full

Označba

Opis vrstičnih postavk v
poslovnem izidu, v katerih
so pripoznani dobički
(izgube), ki jih je mogoče
pripisati spremembi nerea
liziranih dobičkov ali izgub
za sredstva v posesti na
koncu obdobja, merjenje
po pošteni vrednosti

Element type and
attributes

DescriptionOfLineItemsIn text
ProfitOrLossWhereGain
sLossesAttributableToC
hangeInUnrealisedGainsOr
LossesForAssetsHeldAtEn
dOfPeriodAreRecognised
FairValueMeasurement

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Opis vrstične postavke ali postavk v poslovnem izidu, v razkritje: MSRP 13, 93.(f) člen
katerih se poročajo dobički (izgube) za obdobje, pripo
znani v poslovnem izidu, za obveznosti, merjene po
pošteni vrednosti, ki jih je mogoče pripisati spremembi
nerealiziranih dobičkov (izgub) v zvezi s tistimi obvez
nostmi, ki so v posesti na koncu obdobja. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]]

SL

Opis vrstične postavke ali postavk v poslovnem izidu, v razkritje: MSRP 13, 93.(f) člen
katerih se poročajo dobički (izgube) za obdobje, pripo
znani v poslovnem izidu, za lastne kapitalske instru
mente podjetja, merjene po pošteni vrednosti, ki jih je
mogoče pripisati spremembi nerealiziranih dobičkov
(izgub) v zvezi s tistimi instrumenti, ki so v posesti na
koncu obdobja. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]]

Opis vrstične postavke ali postavk v poslovnem izidu, v razkritje: MSRP 13, 93.(f) člen
katerih se poročajo dobički (izgube) za obdobje, pripo
znani v poslovnem izidu, za sredstva, merjena po
pošteni vrednosti, ki jih je mogoče pripisati spremembi
nerealiziranih dobičkov (izgub) v zvezi s tistimi sredstvi,
ki so v posesti na koncu obdobja. [glej: Po pošteni
vrednosti [member]]

Pojasnilo oznake

L 143/216
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text

text

DescriptionOfLineItemsIn
StatementOfFinancialPosi
tionInWhichAssetsAndLia
bilitiesRecognisedInRela
tionToStructuredEntitiesA
reRecognised

DescriptionOfLineItemsIn
StatementOfFinancialPosi
tionWhichIncludeLeaseLia
bilities

DescriptionOfLineItemsIn
StatementOfFinancialPosi
tionWhichIncludeRightofu
seAssets

DescriptionOfLinkBetween text
ReimbursementRightAn
dRelatedObligation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Opis vrstične postavke ali postavk v izkazu vseobsega razkritje: MRS 36, 126.(b) člen
jočega donosa, v katerih so razveljavljene izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v poslovnem izidu. [glej: Izguba
zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve),
pripoznana v poslovnem izidu]

Opis vrstične postavke ali postavk v izkazu vseobsega razkritje: MRS 36, 126.(a) člen
jočega donosa, v katerih so vštete izgube zaradi oslabi
tve, pripoznane v poslovnem izidu. [glej: Izguba zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripo
znana v poslovnem izidu]

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

Opis
povezave
med Opis povezave med pravico do povračila in z njo pove razkritje: MRS 19, 140.(b) člen
pravico do povračila in zano obvezo. [glej: Pravice do povračila, po pošteni
povezano obvezo
vrednosti]

Opis vrstičnih postavk v Opis vrstičnih postavk v izkazu finančnega položaja, ki razkritje: MSRP 16, 47.(a)(ii) člen
izkazu finančnega polo vključujejo sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe. – začetek veljavnosti 1.1.2019
žaja, ki vključujejo sred [glej: Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe]
stva,
ki
predstavljajo
pravico do uporabe

Opis vrstičnih postavk v Opis vrstičnih postavk v izkazu finančnega položaja, ki razkritje: MSRP 16, 47.(b) člen –
izkazu finančnega polo vključujejo obveznosti iz najemov. [glej: Obveznosti iz začetek veljavnosti 1.1.2019
žaja, ki vključujejo obvez najemov]
nosti iz najemov

Opis vrstičnih postavk v Opis vrstičnih postavk v izkazu finančnega položaja, v razkritje: MSRP 12, 29.(b) člen
izkazu finančnega polo katerih so pripoznana sredstva in obveznosti v zvezi s
žaja, v katerih so pripo strukturiranimi podjetji.
znana sredstva in obvez
nosti v zvezi s strukturira
nimi podjetji

Opis vrstične postavke ali
postavk v izkazu vseobse
gajočega donosa, v katerih
so razveljavljene izgube
zaradi oslabitve, pripo
znane v poslovnem izidu

Opis vrstične postavke ali
postavk v izkazu vseobse
gajočega donosa, v katerih
so vštete izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu

Označba

SL

text

text

DescriptionOfLineItemsIn
StatementOfComprehensi
veIncomeInWhichImpair
mentLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAreReversed

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfLineItemsIn
StatementOfComprehensi
veIncomeInWhichImpair
mentLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAreIncluded

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis pristopa poslovodstva
k določanju vrednosti,
pripisanih ključnim pred
postavkam

Razkritje, kako podjetje Razkritje, kako podjetje obvladuje likvidnostno tveganje. razkritje: MSRP 7, 39.(c) člen
obvladuje
likvidnostno [glej: Likvidnostno tveganje [member]]
tveganje [text block]

DescriptionOfManage
text
mentsApproachToDetermi
ningValuesAssignedTo
KeyAssumptions

text block

text

DescriptionOfManagingLi
quidityRisk

DescriptionOfMaterialLea
singArrangementsByLesse
eClassifiedAsFinanceLease

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis
pomembnih
najemnih pogodb najem
nika,
razvrščenih
kot
finančni najem

Splošen opis najemnikovih pomembnih najemnih razkritje: MRS 17, 31.(e) člen –
pogodb za finančne najeme, ki med drugim vključujejo: datum prenehanja veljavnosti
(a) podlago za določanje pogojnih plačil najemnin; (b) 1.1.2019
obstoj in pogoje za obnovitev ali možnosti nakupa in
določbe o postopnem povečevanju najemnin; in (c)
omejitve, ki jih določajo najemne pogodbe, kot so tiste,
ki se nanašajo na dividende, dodatno zadolževanje in
nadaljnje najeme.

razkritje: MRS 36, 134.(d)(ii)
člen, razkritje: MRS 36, 135.(d)
člen,
razkritje:
MRS
36,
134.(e)(ii) člen

SL

Opis, na kakšen način poslovodstvo določa vrednost (ali
vrednosti), pripisano ključnim predpostavkam, ali te
vrednosti odražajo pretekle izkušnje ali so, če je to
primerno, usklajene z zunanjimi viri informacij ter v
nasprotnem primeru, kako in zakaj se razlikujejo od
preteklih izkušenj ali zunanjih virov informacij. Ključne
predpostavke so tiste, na katere je nadomestljiva vred
nost enote (skupine enot) najbolj občutljiva;

Opis glavnih predpostavk Opis glavnih predpostavk v zvezi s prihodnjimi dogodki, razkritje: MRS 37, 85.(b) člen
v zvezi s prihodnjimi ki lahko vplivajo na znesek, potreben za poravnavo
dogodki, druge rezervacije rezervacije. [glej: Druge rezervacije]

text

DescriptionOfMajorAs
sumptionsMadeConcer
ningFutureEventsOtherPro
visions

Sklic

Opis glavnih predpostavk v zvezi s prihodnjimi dogodki, razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen,
ki lahko vplivajo na znesek, potreben za poravnavo razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen
pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi.
[glej: Pogojne obveznosti [member]; Poslovne združitve
[member]]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Opis glavnih predpostavk
v zvezi s prihodnjimi
dogodki, pogojne obvez
nosti v poslovni združitvi

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfMajorAs
sumptionsMadeConcer
ningFutureEventsContin
gentLiabilitiesInBusiness
Combination

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis najdaljšega trajanja
podeljenih
opcij
za
dogovor za plačilo na
podlagi delnic

Opis podlage za merjenje
neobvladujočega deleža v
prevzetem podjetju na
datum prevzema

text

DescriptionOfMaterialRe
concilingItems

DescriptionOfMaximum
TermOfOptionsGranted
ForSharebasedPaymentAr
rangement

DescriptionOfMeasure
text
mentBasisForNoncontrol
lingInterestInAcquireeReco
gnisedAtAcquisitionDate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

[glej: razkritje: MSRP 8, 28. člen

Opis podlage za merjenje neobvladujočega deleža v razkritje: MSRP 3, B64.(o)(i) člen
prevzetem podjetju, pripoznanega na datum prevzema
za poslovne združitve, v katerih ima prevzemnik na
datum prevzema manj kot 100 % lastniških deležev v
prevzetem podjetju. [glej: Poslovne združitve [member];
Neobvladujoči delež v prevzetem podjetju na datum
prevzema]

Opis najdaljšega trajanja podeljenih opcij za vrsto dogo razkritje: MSRP 2, 45.(a) člen
vora za plačilo na podlagi delnic, ki je obstajal kadar koli
v obdobju. Podjetja z vsebinsko podobnimi vrstami
dogovorov za plačilo na podlagi delnic lahko te infor
macije združijo. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi
delnic [member]]

Opis pomembnih usklaje Opis pomembnih usklajevalnih postavk.
valnih postavk
Pomembne usklajevalne postavke [member]]

Opis
pomembnih Splošen opis najemodajalčevih pomembnih najemnih razkritje: MRS 17, 56.(c) člen –
najemnih pogodb najemo pogodb v zvezi s poslovnimi najemi.
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019
dajalca, razvrščenih kot
poslovni najem

SL

text

DescriptionOfMaterialLea
singArrangementsByLes
sorClassifiedAsOperatin
gLease

ifrs-full

Sklic

Splošen opis najemnikovih pomembnih najemnih razkritje: MRS 17, 35.(d) člen –
pogodb za poslovne najeme, ki med drugim vključujejo: datum prenehanja veljavnosti
(a) podlago za določanje pogojnih plačil najemnin; (b) 1.1.2019
obstoj in pogoje za obnovitev ali možnosti nakupa in
določbe o postopnem povečevanju najemnin; in (c)
omejitve, ki jih določajo najemne pogodbe, kot so tiste,
ki se nanašajo na dividende, dodatno zadolževanje in
nadaljnje najeme.

Pojasnilo oznake

Opis
pomembnih Splošen opis najemodajalčevih pomembnih najemnih razkritje: MRS 17, 47.(f) člen –
najemnih pogodb najemo pogodb v zvezi s finančnimi najemi.
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019
dajalca, razvrščenih kot
finančni najem

text

DescriptionOfMaterialLea
singArrangementsByLes
sorClassifiedAsFinance
Lease

ifrs-full

Opis
pomembnih
najemnih pogodb najem
nika,
razvrščenih
kot
poslovni najem

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfMaterialLea
singArrangementsByLesse
eClassifiedAsOperatin
gLease

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfMethodolo
gyUsedToDetermineWhet
herPresentingEffectsOfC
hangesInLiabilitysCreditRi
skInOtherComprehensi
veIncomeWouldCreateO
rEnlargeAccountingMi
smatchInProfitOrLoss

ifrs-full

text

text

DescriptionOfMethodOf
SettlementForSharebased
PaymentArrangement

ifrs-full

Sklic

Opis kakršnih koli razlik pri merjenju za finančne razkritje: MSRP 7, B42. člen
obveznosti, ki se pobotajo ali so predmet izvršljivega
splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali
podobnega dogovora. [glej: Finančne obveznosti]

Opis kakršnih koli razlik pri merjenju za finančna sred razkritje: MSRP 7, B42. člen
stva, ki se pobotajo ali so predmet izvršljivega splošnega
dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogo
vora. [glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

Opis metodologije ali
metodologij, ki se uporab
ljajo za ugotavljanje, ali bi
izkazovanje učinkov spre
memb kreditnega tveganja
obveznosti
v
drugem
vseobsegajočem
donosu
povzročilo ali povečalo
računovodsko neskladnost
v poslovnem izidu

Opis metodologije ali metodologij, ki se uporabljajo za razkritje: MSRP 7, 11.(c) člen –
ugotavljanje, ali bi izkazovanje učinkov sprememb začetek veljavnosti 1.1.2018
kreditnega tveganja finančne obveznosti v drugem
vseobsegajočem donosu povzročilo ali povečalo računo
vodsko neskladnost v poslovnem izidu. Če mora
podjetje izkazati učinke sprememb kreditnega tveganja
obveznosti v poslovnem izidu, mora razkritje vključevati
podroben opis ekonomskega razmerja med značilnostmi
obveznosti in značilnostmi drugih finančnih instrumen
tov, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida, katerih vrednost se je spremenila zaradi sprememb
kreditnega tveganja obveznosti. [glej: Kreditno tveganje
[member]; Finančni instrumenti, razred [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

SL

Opis metode poravnave za Opis metode poravnave (na primer v denarju ali lastni razkritje: MSRP 2, 45.(a) člen
dogovor za plačilo na škem kapitalu) za vrsto dogovora za plačilo na podlagi
podlagi delnic
delnic, ki je obstajal kadar koli v obdobju. Podjetja z
vsebinsko podobnimi vrstami dogovorov za plačilo na
podlagi delnic lahko te informacije združijo. [glej: Dogo
vori za plačilo na podlagi delnic [member]]

Opis razlik pri merjenju za
finančne obveznosti, ki so
predmet izravnave, izvršlji
vega splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov

text

DescriptionOfMeasure
mentDifferencesForFinan
cialLiabilitiesSubjectToOff
settingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSi
milarAgreements

ifrs-full

Označba

Opis razlik pri merjenju za
finančna sredstva, ki so
predmet izravnave, izvršlji
vega splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov

Element type and
attributes

text
DescriptionOfMeasure
mentDifferencesForFinan
cialAssetsSubjectToOffset
tingEnforceableMasterNet
tingArrangementsOrSimila
rAgreements

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIn
struments

DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasure
mentLiabilities

DescriptionOfMethodsU
text
sedToMeasureFairValueOf
NoncashAssetsDeclaredFor
DistributionToOwnersBe
foreFinancialStatement
sAuthorisedForIssue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis metod za razvijanje in potrjevanje neopazovanih primer: MSRP 13, IE65.(e) člen,
vložkov, uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti primer: MSRP 13, 93.(g) člen
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. [glej: Lastni
kapitalski instrumenti podjetja [member]]

Opis metod za merjenje
poštene vrednosti nede
narnih sredstev, prija
vljenih za razdelitev lastni
kom, preden so bili raču
novodski izkazi odobreni
za objavo

Opis metod za merjenje poštene vrednosti nedenarnih razkritje: OPMSRP 17, 17.(c) člen
sredstev, ki so bila prijavljena za razdelitev kot divi
dende, če je datum prijave po koncu poročevalskega
obdobja, toda preden so računovodski izkazi odobreni
za objavo. [glej: Nedenarna sredstva, prijavljena za razde
litev lastnikom, preden so bili računovodski izkazi
odobreni za objavo]

Opis metod za razvijanje Opis metod za razvijanje in potrjevanje neopazovanih primer: MSRP 13, IE65.(e) člen,
in potrjevanje neopazo vložkov, uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti primer: MSRP 13, 93.(g) člen
vanih vložkov, upora obveznosti.
bljenih
pri
merjenju
poštene vrednosti, obvez
nosti

Opis metod za razvijanje
in potrjevanje neopazo
vanih vložkov, upora
bljenih
pri
merjenju
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Opis metod za razvijanje Opis metod za razvijanje in potrjevanje neopazovanih primer: MSRP 13, IE65.(e) člen,
in potrjevanje neopazo vložkov, uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti primer: MSRP 13, 93.(g) člen
vanih vložkov, upora sredstev.
bljenih
pri
merjenju
poštene vrednosti, sredstva

Opis metod in pred Opis metod in predpostavk, uporabljenih pri pripravi razkritje: MRS 19, 145.(b) člen
postavk, uporabljenih pri analize občutljivosti za pomembne aktuarske pred
pripravi analize občutlji postavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]
vosti za aktuarske pred
postavke

Označba

SL

text

text

DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasure
mentAssets

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfMethodsAn text
dAssumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisFo
rActuarialAssumptions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Opis metode za določanje
amortizacije
sredstev,
pripoznanih iz stroškov,
povezanih s pridobitvijo
ali izpolnitvijo pogodb s
kupci

Opis narave računovodskih Opis narave računovodskih napak v prejšnjih obdobjih. razkritje: MRS 8, 49.(a) člen
napak v prejšnjih obdobjih
[text block]

Opis narave prilagoditev
obdobja merjenja, pripo
znanih za določena sred
stva, obveznosti, neobvla
dujoče deleže ali postavke
nadomestila

Opis narave spremembe Opis narave sprememb računovodskih ocen, ki imajo razkritje: MRS 8, 39. člen
računovodske ocene [text učinke v tekočem obdobju ali bodo po pričakovanjih
block]
imele učinke v prihodnjih obdobjih.

DescriptionOfMethodUsed text
ToDetermineAmortisatio
nOfAssetsRecognisedFrom
CostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

DescriptionOfNatureA
mountAndCorrectionO
fAccountingErrorsInPrior
PeriodsEstimate

DescriptionOfNatureAndA text
mountOfAnyMeasurement
PeriodAdjustmentsRecogni
sedForParticularAssetsLiabi
litiesNoncontrollingInte
restsOrItemsOfConsidera
tion

DescriptionOfNatureAndA text block
mountOfChangeInAccoun
tingEstimate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Opis narave prilagoditev obdobja merjenja, pripoznanih razkritje: MSRP 3, B67.(a)(iii) člen
za določena sredstva, obveznosti, neobvladujoče deleže
ali postavke nadomestila, za katere je začetno obračuna
vanje poslovne združitve nepopolno. [glej: Neobvladu
joči deleži; Prilagoditve obdobja merjenja, pripoznane
za določena sredstva, obveznosti, neobvladujoče deleže
ali postavke nadomestila; Poslovne združitve [member]]

SL

Opis metode za določanje amortizacije sredstev, pripo razkritje: MSRP 15, 127.(b) člen –
znanih iz stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnit začetek veljavnosti 1.1.2018
vijo pogodb s kupci. [glej: Sredstva, pripoznana na
podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci]

Opis uporabljene metode Opis uporabljene metode in predpostavk za vključitev razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
in predpostavk za vklju učinkov predčasne uveljavitve podeljenih delniških opcij.
čitev učinkov pričakovane
predčasne
uveljavitve,
podeljene delniške opcije

ifrs-full

text

DescriptionOfMethodUse
dAndAssumptionsMade
ToIncorporateEffectsOfEx
pectedEarlyExerciseSha
reOptionsGranted

Opis metod za pripozna Opis metod, ki se uporabljajo za pripoznavanje razkritje: MSRP 15, 124.(a) člen –
vanje prihodkov iz pogodb prihodkov iz pogodb s kupci. [glej: Prihodki iz pogodb začetek veljavnosti 1.1.2018
s kupci
s kupci]

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfMethodsU
sedToRecogniseRevenue
FromContractsWithCusto
mers

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/222
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

Opis narave in učinka
morebitnih
asimetričnih
razporeditev v odseke, o
katerih se poroča

Opis narave in obsega Opis narave in obsega državnih podpor za kmetijsko razkritje: MRS 41, 57.(a) člen
državnih
podpor
za dejavnost, pripoznanih v računovodskih izkazih. [glej:
kmetijsko dejavnost, pripo Država [member]; Državne podpore]
znanih v računovodskih
izkazih

DescriptionOfNatureAn
text
dEffectOfAnyAsymmetrica
lAllocationsToReportable
Segments

text

text

DescriptionOfNatureAn
dExtentOfGovernment
GrantsForAgriculturalActi
vityRecognisedInFinancial
Statements

DescriptionOfNatureAn
dExtentOfGovernment
GrantsRecognisedInFinan
cialStatements

DescriptionOfNatureAn
dExtentOfRateregulatedAc
tivity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis narave in obsega Opis narave in obsega cenovno reguliranih dejavnosti. razkritje: MSRP 14, 30.(a) člen
cenovno reguliranih dejav [glej: Cenovno regulirane dejavnosti [member]]
nosti

Uradni list Evropske unije

text

Opis narave in obsega Opis narave in obsega državnih podpor, pripoznanih v razkritje: MRS 20, 39.(b) člen
državnih podpor, pripo računovodskih izkazih. [glej: Državne podpore]
znanih v računovodskih
izkazih

SL

Opis narave in učinka morebitnih asimetričnih razpore razkritje: MSRP 8, 27.(f) člen
ditev v odseke, o katerih se poroča. Podjetje lahko na
primer razporedi stroške amortizacije na odsek, ne da bi
na ta odsek razporedil povezana amortizacijska sredstva.
[glej: Odseki, o katerih se poroča [member]]

Opis narave finančnih ali nefinančnih sredstev, ki jih je razkritje: MSRP 7, 38.(a) člen
podjetje pridobilo s priposestvovanjem premoženja, ki
ga poseduje kot poroštvo, ali z unovčitvijo drugih
elementov za izboljšanje kreditne kakovosti (na primer
jamstev). [glej: Jamstva [member]; Sredstva, pridobljena s
priposestvovanjem zavarovanja s premoženjem ali z
unovčitvijo drugih elementov za izboljšanje kreditne
kakovosti; Finančna sredstva]

ifrs-full

text

Opis
narave
sredstev,
pridobljenih s priposestvo
vanjem zavarovanja s
premoženjem ali z unov
čitvijo drugih elementov
za izboljšanje kreditne
kakovosti

Sklic

DescriptionOfNatureAnd
CarryingAmountOfAssets
Obtained

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Opis narave in zneska Opis narave in zneska spremembe ocene zneska, sporo razkritje: MRS 34, 26. člen
spremembe
ocene
v čenega v medletnem obdobju, ki je bistveno spremenjen
zadnjem
medletnem v zadnjem medletnem obdobju poslovnega leta.
obdobju

Element type and
attributes

DescriptionOfNatureAndA text
mountOfChangeInEstima
teDuringFinalInterimPeriod

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis narave in finančnega
učinka poslovnih združitev
po
poročevalskem
obdobju, preden so raču
novodski izkazi odobreni
za objavo

DescriptionOfNatureAndFi text
nancialEffectOfBusiness
CombinationsAfterRepor
tingPeriodBeforeStatement
sAuthorisedForIssue

DescriptionOfNatureAndFi text
nancialEffectOfBusiness
CombinationsDuringPeriod

DescriptionOfNatureAnd
PurposeOfReservesWithi
nEquity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis narave in finančnega učinka poslovnih združitev razkritje: MSRP 3, 59.(b) člen
po koncu poročevalskega obdobja, vendar preden so
računovodski izkazi odobreni za objavo. [glej: Poslovne
združitve [member]]

Opis narave in obsega, v katerem lahko pravice do razkritje: MSRP 12, 13.(b) člen
zaščite neobvladujočih deležev bistveno omejijo zmož
nost podjetja za dostopanje do sredstev ali njihovo
uporabo in poravnavo obveznosti skupine (na primer,
kadar mora obvladujoče podjetje pred poravnavo svojih
obveznosti poravnati obveznosti odvisnega podjetja ali
kadar je za dostop do sredstev ali poravnavo obveznosti
odvisnega podjetja potrebna odobritev neobvladujočih
deležev). Pravice do zaščite so pravice, katerih namen
je zavarovati interese stranke, ki ima te pravice, pri
čemer se tej stranki ne omogoči vpliv na podjetje, na
katerega se te pravice nanašajo. [glej: Neobvladujoči
deleži; Odvisna podjetja [member]]

Opis narave in namena Opis narave in namena rezerv v lastniškem kapitalu. razkritje: MRS 1, 79.(b) člen
rezerv v lastniškem kapi [glej: Druge rezerve]
talu

Uradni list Evropske unije

text

Opis narave in obsega, v
katerem lahko pravice do
zaščite
neobvladujočih
deležev bistveno omejijo
zmožnost podjetja za
dostopanje do sredstev ali
njihovo uporabo in porav
navo obveznosti skupine

DescriptionOfNatureAn
text
dExtentToWhichProtective
RightsOfNoncontrollingIn
terestsCanSignificantlyRe
strictEntitysAbilityToAcces
sOrUseAssetsAndSettleLia
bilitiesOfGroup

ifrs-full

Sklic

Opis narave in obsega vseh večjih omejitev (ki na primer razkritje: MSRP 12, 22.(a) člen,
izhajajo iz poslov najemanja posojil ali regulativnih razkritje: MSRP 12, 19.D(a) člen
zahtev) glede zmožnosti drugih podjetij za prenos
finančnih virov v poročajoče podjetje v obliki dividend
v denarju ali vračila posojil ali predujmov.

Pojasnilo oznake

SL

Opis narave in finančnega Opis narave in finančnega učinka poslovnih združitev v razkritje: MSRP 3, 59.(a) člen
učinka poslovnih združitev tekočem poročevalskem obdobju. [glej: Poslovne zdru
v obdobju
žitve [member]]

Opis narave in obsega
pomembnih omejitev za
prenašanje finančnih virov
v podjetje

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfNatureAn
dExtentOfSignificantRe
strictionsOnTransferOf
FundsToParent

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfNatureOfC
lassOfAssetsMeasuredAt
FairValue

ifrs-full

text

text
DescriptionOfNatureOfC
hangesFromPriorPeriodsIn
MeasurementMethodsUsed
ToDetermineReportedSeg
mentProfitOrLossAndEffec
tOfThoseChangesOnMea
sureOfSegmentProfitOr
Loss

ifrs-full

Opis narave sprememb iz predhodnih obdobij v razkritje: MSRP 8, 27.(e) člen
metodah merjenja, ki se uporabljajo za določanje
poslovnega izida odseka, o katerem se poroča, ter more
bitnega učinka teh sprememb na meritev poslovnega
izida odseka. [glej: Odseki, o katerih se poroča [mem
ber]]

Opis narave razreda sred Opis narave razreda sredstev, ki se meri po pošteni primer: MSRP 13, IE64.(a) člen,
stev, ki se meri po pošteni vrednosti, vključno z značilnostmi merjenih postavk, ki primer: MSRP 13, 92. člen
vrednosti
se upoštevajo pri določanju relevantnih vložkov. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]]

Opis narave sprememb iz
predhodnih obdobij v
metodah merjenja, ki se
uporabljajo za določanje
poslovnega izida odseka,
o katerem se poroča, ter
učinka teh sprememb na
meritev poslovnega izida
odseka

SL

Opis narave spremembe Opis narave spremembe računovodske usmeritve, pove razkritje: MRS 8, 28.(c) člen
računovodske usmeritve
zane z začetkom uporabe enega od MSRP. [glej: MSRP
[member]]

text

DescriptionOfNatureOfC
hangeInAccountingPolicy

ifrs-full

ifrs-full

Opis narave zaslužkov, ki Opis narave zaslužkov iz programa z določenimi razkritje: MRS 19, 139.(a)(i) člen
jih zagotavlja program
zaslužki (na primer programi z določenimi zaslužki na
podlagi zadnjih plač ali program na podlagi prispevkov
z jamstvom). [glej: Programi z določenimi zaslužki
[member]]

DescriptionOfNatureOfAs
setsWithSignificantRiskOf
MaterialAdjustmentsWit
hinNextFinancialYear

ifrs-full

text

DescriptionOfNatureOfAc
tivitiesOfBiologicalAssets

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBe
nefitsProvidedByPlan

Sklic

Opis narave sredstev, za katera veljajo predpostavke, pri razkritje: MRS 1, 125.(a) člen
katerih obstaja znatno tveganje, da bo v naslednjem
poslovnem letu prišlo do pomembnih prilagoditev
zneskov teh sredstev.

Pojasnilo oznake

Opis narave sredstev z
znatnim
tveganjem
pomembnih prilagoditev v
naslednjem poslovnem letu

Označba

text

Element type and
attributes

Opis narave dejavnosti Opis narave dejavnosti, ki vključujejo biološka sredstva. razkritje: MRS 41, 46.(a) člen
[glej: Biološka sredstva]
bioloških sredstev

Element name/role URI

text

Prefix
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DescriptionOfNatureOfC
lassOfEntitysOwnEquityIn
strumentsMeasuredAtFair
Value

DescriptionOfNatureOfC
lassOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValue

DescriptionOfNatureOf
ContingentAssets

DescriptionOfNatureOf
Counterparty

DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsAssetsAndEntitysAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

text

primer: MSRP 7, IG23.(b) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Opis narave razlik med meritvami sredstev odsekov, o razkritje: MSRP 8, 27.(c) člen
katerih se poroča, in sredstev podjetja. Te razlike lahko
vključujejo računovodske usmeritve in politike za razpo
rejanje skupno uporabljanih sredstev, ki so potrebne za
razumevanje informacij odseka, o katerem se poroča.
[glej: Odseki, o katerih se poroča [member]]

nasprotne Opis narave stranke v transakciji, ki ni podjetje.

Opis narave razlik med
meritvami sredstev odse
kov, o katerih se poroča,
in sredstev podjetja

Opis narave
stranke

SL

text

Opis narave pogojnih sred Opis narave možnih sredstev, ki izhajajo iz preteklih razkritje: MRS 37, 89. člen
stev
dogodkov in katerih obstoj se bo potrdil samo s
pojavom ali odsotnostjo enega ali več negotovih prihod
njih dogodkov, na katere podjetje ne more v celoti vpli
vati.

text

Opis narave razreda lastnih kapitalskih instrumentov primer: MSRP 13, IE64.(a) člen,
podjetja, ki se meri po pošteni vrednosti, vključno z primer: MSRP 13, 92. člen
značilnostmi merjenih postavk, ki se upoštevajo pri
določanju relevantnih vložkov. [glej: Po pošteni vred
nosti [member]; Lastni kapitalski instrumenti podjetja
[member]]

Pojasnilo oznake

Opis narave razreda obvez Opis narave razreda obveznosti, ki se meri po pošteni primer: MSRP 13, IE64.(a) člen,
nosti, ki se meri po pošteni vrednosti, vključno z značilnostmi merjenih postavk, ki primer: MSRP 13, 92. člen
vrednosti
se upoštevajo pri določanju relevantnih vložkov. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]]

Opis narave razreda lastnih
kapitalskih instrumentov,
ki se meri po pošteni vred
nosti

Označba

text

text

Element type and
attributes
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text

text

text

DescriptionOfNatureOfEn
titysOperationsAndPrinci
palActivities

DescriptionOfNatureOfEn
titysRelationshipWithAsso
ciate

DescriptionOfNatureOfEn
titysRelationshipWithJoin
tOperation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Opis
narave razmerja Opis narave razmerja podjetja s skupno dejavnostjo (na razkritje: MSRP 12, 21.(a)(ii) člen
podjetja s skupno dejav primer opis narave skupne dejavnosti in ali je ta strate
nostjo
škega pomena za dejavnosti podjetja). [glej: Skupne
dejavnosti [member]]

Opis
narave razmerja Opis narave razmerja podjetja s pridruženim podjetjem razkritje: MSRP 12, 21.(a)(ii) člen
podjetja s pridruženim (na primer opis narave dejavnosti pridruženega podjetja
podjetjem
in ali so te strateškega pomena za dejavnosti podjetja).
[glej: Pridružena podjetja [member]]

razkritje: MRS 1, 138.(b) člen

Opis narave med meritvami poslovnih izidov odsekov, o razkritje: MSRP 8, 27.(b) člen
katerih se poroča, in poslovnim izidom podjetja pred
upoštevanjem odhodka ali prihodka od davka iz dobička
in ustavljenega poslovanja. Te razlike vključujejo računo
vodske usmeritve in politike za razporejanje centralnih
stroškov, ki so nujno potrebne za razumevanje infor
macij odseka, o katerem se poroča. [glej: Ustavljeno
poslovanje [member]; Odseki, o katerih se poroča
[member]]

Opis narave razlik med meritvami obveznosti odsekov, razkritje: MSRP 8, 27.(d) člen
o katerih se poroča, in obveznosti podjetja. Te razlike
lahko vključujejo računovodske usmeritve in politike za
razporejanje skupno uporabljanih obveznosti, ki so
potrebne za razumevanje informacij odseka, o katerem
se poroča. [glej: Odseki, o katerih se poroča [member]]

Pojasnilo oznake

SL

Opis narave poslovanja in Opis narave poslovanja in glavnih dejavnosti podjetja.
glavnih dejavnosti podjetja

Opis narave med merit
vami poslovnih izidov
odsekov, o katerih se
poroča, in poslovnim
izidom
podjetja
pred
upoštevanjem odhodka ali
prihodka od davka iz
dobička in ustavljenega
poslovanja

text

DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsProfitsOrLossesAn
dEntitysProfitOrLossBefo
reIncomeTaxExpenseOrIn
comeAndDiscontinuedO
perations

ifrs-full

Označba

Opis narave razlik med
meritvami
obveznosti
odsekov, o katerih se
poroča, in obveznosti
podjetja

Element type and
attributes

text

DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsLiabilitiesAndEntity
sLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfNatureOfIm
pendingChangeInAccoun
tingPolicy

ifrs-full

ifrs-full

text

DescriptionOfNatureOfIn
terestInFunds

DescriptionOfNatureOfLia
bilitiesWithSignificantRi
skOfMaterialAdjustments
WithinNextFinancialYear

ifrs-full

ifrs-full

text

Opis narave posameznega Opis narave posameznega sredstva, za katerega je v razkritje: MRS 36, 130.(c)(i) člen
obdobju pripoznana ali razveljavljena pomembna izguba
sredstva
zaradi oslabitve. [glej: Izguba zaradi oslabitve]

text

DescriptionOfNatureOfIn
dividualAsset

Opis narave obveznosti z
znatnim
tveganjem
pomembnih prilagoditev v
naslednjem poslovnem letu

Opis narave obveznosti, za katere veljajo predpostavke, razkritje: MRS 1, 125.(a) člen
pri katerih obstaja znatno tveganje, da bo v naslednjem
poslovnem letu prišlo do pomembnih prilagoditev
zneskov teh obveznosti.

Opis narave deleža v skla Opis narave deležev podjetja v skladih za razgradnjo, razkritje: OPMSRP 5, 11. člen
obnovo in ponovno oživljanje okolja.
dih

Opis narave prihajajoče Opis narave prihajajoče spremembe ali sprememb raču primer: MRS 8, 31.(b) člen
spremembe računovodske novodske usmeritve zaradi novega MSRP, ki je bil izdan,
usmeritve
vendar še ni začel veljati.

SL

text

Opis narave blaga in stori Opis narave blaga in storitev, ki jih je podjetje obljubilo razkritje: MSRP 15, 119.(c) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018
tev, ki jih je podjetje oblju prenesti kupcem.
bilo prenesti

text

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfGo
odsOrServicesThatEntity
HasPromisedToTransfer

DescriptionOfNatureOfEn
titysRelationshipWithJoint
Venture

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Opis narave računovodskih Opis narave računovodskih izkazov (na primer, ali gre razkritje: MRS 1, 51.(b) člen,
za računovodske izkaze posameznega podjetja ali razkritje: MRS 27, 16.(a) člen,
izkazov
skupine podjetij).
razkritje: MRS 27, 17.(a) člen

Pojasnilo oznake

text

Označba

DescriptionOfNatureOfFi
nancialStatements

Element type and
attributes

Opis
narave razmerja Opis narave razmerja podjetja s skupnim podvigom (na razkritje: MSRP 12, 21.(a)(ii) člen
podjetja s skupnim podvi primer opis narave dejavnosti skupnega podviga in ali so
gom
te strateškega pomena za dejavnosti podjetja). [glej:
Skupni podvigi [member]]

Element name/role URI

text

Prefix
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Sklic

Opis
narave
obveze, Opis narave obveze za pogojne obveznosti. [glej: razkritje: MRS 37, 86. člen
pogojne obveznosti
Pogojne obveznosti [member]]

Opis
narave
obveze, Opis narave obveze za pogojne obveznosti, pripoznane razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen,
pogojne obveznosti v v poslovni združitvi. [glej: Pogojne obveznosti [mem razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen,
poslovni združitvi
ber]; Poslovne združitve [member]]
razkritje: MSRP 3, B64.(j)(i) člen

text

text

text

text

DescriptionOfNatureOf
NoncashAssetsHeldForDi
stributionToOwnersDecla
redBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue

DescriptionOfNatureOf
ObligationContingentLiabi
lities

DescriptionOfNatureOf
ObligationContingentLiabi
litiesInBusinessCombina
tion

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis narave nedenarnih
sredstev v posesti za razde
litev lastnikom, prijavlje
nih, preden so bili računo
vodski izkazi odobreni za
objavo

Opis narave nedenarnih sredstev, ki so bila prijavljena za razkritje: OPMSRP 17, 17.(a) člen
razdelitev kot dividende, če je datum prijave po koncu
poročevalskega obdobja, toda preden so računovodski
izkazi odobreni za objavo.

SL

Opis narave nepopravljal Opis narave nepopravljalnega dogodka po poročeval razkritje: MRS 10, 21.(a) člen
nega dogodka po poroče skem obdobju. [glej: Nepopravljalni dogodki po poroče
valskem obdobju
valskem obdobju [member]]

Opis narave potrebnih Opis, kadar prerazvrstitev primerljivih zneskov ni izved razkritje: MRS 1, 42.(b) člen
prilagoditev za zagotovitev ljiva, narave prilagoditev, do katerih bi prišlo, če bi se
primerjalnih informacij
zneski prerazvrstili.

DescriptionOfNatureOfNo
nadjustingEventAfterRe
portingPeriod

text

ifrs-full

Opis narave glavnih prilagoditev, zaradi katerih bi bili razkritje: MSRP 1, 22.(b) člen
povzetki preteklih podatkov ali primerjalne informacije,
predstavljeni v skladu s prejšnjimi GAAP, skladni z
MSRP. [glej: Prejšnji GAAP [member]; MSRP [member]]

Pojasnilo oznake

DescriptionOfNatureOfNe
cessaryAdjustmentToProvi
deComparativeInformation

Opis narave glavnih prila
goditev, zaradi katerih bi
bili povzetki preteklih
podatkov ali primerjalne
informacije, predstavljeni v
skladu s prejšnjimi GAAP,
skladni z MSRP

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfNatureOf
text
MainAdjustmentsThat
WouldMakeHistoricalSum
mariesOrComparativeInfor
mationPresentedInAccor
danceWithPreviousGAAP
ComplyWithIFRSs

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Opis bistvenih presoj in Opis bistvenih presoj in predpostavk, ki jih podjetje primer: MSRP 12, 9.(b) člen
predpostavk pri določitvi, sprejme, ko določi, da obvladuje drugo podjetje, čeprav
da
podjetje
obvladuje ima manj kot polovico glasovalnih pravic.
drugo podjetje, čeprav
ima manj kot polovico
glasovalnih pravic

Opis narave tveganj, pred Opis narave tveganj, pred katerimi se varuje.
katerimi se varuje

text

text

text

DescriptionOfNatureOfRe
latedPartyRelationship

DescriptionOfNatureOfRe
lationshipBetweenTransfer
redFinancialAssetsThatAre
NotDerecognisedInThei
rEntiretyAndAssociatedLia
bilities

DescriptionOfNatureOfRe
lationshipWithSubsidia
ryWhereParentHasDirect
lyOrIndirectlyLessThanHal
fOfVotingPower

DescriptionOfNatureOfRi
sksBeingHedged

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

postopka Opis narave postopka regulativnega določanja cen.
določanja

razkritje: MSRP 14, 30.(a) člen

Opis narave razmerja med
prenesenimi
finančnimi
sredstvi, za katera pripo
znanje ni bilo v celoti
odpravljeno, in povezanimi
obveznostmi

Uradni list Evropske unije
razkritje: MSRP 7, 22.(c) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Opis narave razmerja med prenesenimi finančnimi sred razkritje: MSRP 7, 42.D(c) člen
stvi, za katera pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno,
in povezanimi obveznostmi, vključno z omejitvami, ki
izhajajo iz prenosa, glede uporabe prenesenih sredstev s
strani poročajočega podjetja. [glej: Prenesena finančna
sredstva, za katera pripoznanje ni bilo v celoti odpra
vljeno [member]; Finančna sredstva]

Opis narave razmerja s Opis narave razmerja s povezano stranko. [glej: Pove razkritje: MRS 24, 18. člen
povezano stranko
zane stranke [member]]

Opis narave
regulativnega
cen

SL

text

text

razkritje: MRS 1, 41.(a) člen

DescriptionOfNatureOfRe
gulatoryRatesettingProcess

Opis narave prerazvrstitev Opis narave prerazvrstitev ali sprememb predstavitve.
ali sprememb predstavitve

ifrs-full

text

DescriptionOfNatureO
fReclassificationOrChange
sInPresentation

Opis narave obveze, druge Opis narave obveze za druge rezervacije. [glej: Druge razkritje: MRS 37, 85.(a) člen
rezervacije
rezervacije]

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfNatureOf
ObligationOtherProvisions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Opis ciljev, usmeritev in postopkov podjetja pri upra razkritje: MSRP 4, 39.(a) člen
vljanju s tveganji iz naslova zavarovalnih pogodb in
metod, uporabljenih za obvladovanje teh tveganj. [glej:
Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

text

text

DescriptionOfObjective
sPoliciesAndProcessesFor
ManagingRisk

DescriptionOfObjective
sPoliciesAndProcessesFor
ManagingRisksArisingFro
mInsuranceContractsAnd
MethodsUsedToManageT
hoseRisks

DescriptionOfObligations
ForReturnsRefundsAndOt
herSimilarObligations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis obvez glede vračila, Opis obvez glede vračila, povračila in drugih podobnih razkritje: MSRP 15, 119.(d) člen
povračila
in
drugih obvez iz pogodb s kupci.
– začetek veljavnosti 1.1.2018
podobnih obvez

Opis ciljev, usmeritev in
postopkov pri upravljanju
s tveganji iz naslova zava
rovalnih pogodb in metod,
uporabljenih za obvlado
vanje teh tveganj

Opis nefinančnih ukrepov Opis nefinančnih ukrepov ali ocen fizičnih količin biolo razkritje: MRS 41, 46.(b) člen
ali ocen fizičnih količin ških sredstev in izložka kmetijskega pridelka. [glej:
bioloških
sredstev
in Biološka sredstva]
izložka
kmetijskega
pridelka

SL

text

Opis ciljev, usmeritev in Opis ciljev, usmeritev in postopkov za obvladovanje razkritje: MSRP 7, 33.(b) člen
postopkov za obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. [glej:
tveganja
Finančni instrumenti, razred [member]]

text

DescriptionOfNonfinan
cialMeasuresOrEstimate
sOfBiologicalAssets

Opis nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev, ki razkritje: MSRP 5, 41.(a) člen
so bili razvrščeni kot v posesti za prodajo ali prodani.
[glej: Nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev,
razvrščene kot v posesti za prodajo; Skupine za odtuji
tev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

ifrs-full

Opis
nekratkoročnega
sredstva ali skupine za
odtujitev v posesti za
prodajo, ki sta bila
prodana ali prerazvrščena

text

DescriptionOfNoncurren
tAssetOrDisposalGroup
HeldForSaleWhichWere
SoldOrReclassified

ifrs-full

Opis narave prostovoljne Opis narave prostovoljne spremembe računovodske razkritje: MRS 8, 29.(a) člen
spremembe računovodske usmeritve.
usmeritve

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfNatureOfVo
luntaryChangeInAccoun
tingPolicy

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfOptionLifeS
hareOptionsGranted

DescriptionOfOptionPri
cingModelShareOptions
Granted

DescriptionOfOtherAc
countingPoliciesRelevant
ToUnderstandingOfFinan
cialStatements

DescriptionOfOtherEqui
tyInterest

DescriptionOfOtherInfor
mationUsedToAssessCre
ditQuality

DescriptionOfOtherInput
sToOptionsPricingModelS
hareOptionsGranted

DescriptionOfOtherTran
sactionsThatAreCollective
lySignificant

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

text

text

text

Opis vložkov za model za določanje vrednosti opcij pri razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
podeljenih delniških opcijah, ki jih podjetje ne razkrije
ločeno. [glej: Model za določanje vrednosti opcij [mem
ber]]

Opis drugih transakcij, ki Opis transakcij z državo, ki obvladuje, skupaj obvladuje razkritje: MRS 24, 26.(b)(ii) člen
ali ima pomemben vpliv v poročajočem podjetju, in s
so združeno pomembne
podjetji, ki jih ta država obvladuje, skupaj obvladuje ali
ima v njih pomemben vpliv, ki so združeno, ne pa
posamično, pomembne.

Opis drugih vložkov za
model za določanje vred
nosti
opcij, podeljene
delniške opcije

primer: MSRP 7, IG23.(d) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Opis, pravic, prednosti in omejitev, ki so povezane z razkritje: MRS 1, 80. člen
vrsto deleža v lastniškem kapitalu, ki ga zagotovi
podjetje brez delniškega kapitala. [glej: Delniški kapital
[member]; Drugi deleži v lastniškem kapitalu]

Opis drugih informacij, Opis informacij, uporabljenih za ocenjevanje kreditne
uporabljenih za ocenje kakovosti finančnih sredstev s kreditnim tveganjem, ki
vanje kreditne kakovosti
niso niti prekoračila zapadlost v plačilo niti niso osla
bljena in jih podjetje ne razkrije ločeno. [glej: Kreditno
tveganje [member]]

Opis pravic, prednosti in
omejitev v zvezi z vrsto
deleža v lastniškem kapi
talu s strani podjetja brez
delniškega kapitala

SL

text

Opis drugih računovodskih Opis računovodskih usmeritev, ki so relevantne za razu razkritje: MRS 1, 117.(b) člen
usmeritev, ki so relevantne mevanje računovodskih izkazov in jih podjetje ne
za razumevanje računo razkrije ločeno.
vodskih izkazov [text
block]

text block

razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen

Sklic

Opis modela za določanje Opis modela za določanje vrednosti opcij, ki se upora razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
vrednosti opcij, podeljene blja za podeljene delniške opcije. [glej: Model za dolo
delniške opcije
čanje vrednosti opcij [member]]

Trajanje opcije, podeljene Trajanje opcije pri podeljenih delniških opcijah.
delniške opcije

Označba

text

X.XX duration

Element type and
attributes
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Opis popravkov, omejitev Opis popravkov, omejitev in poravnav programa z dolo razkritje: MRS 19, 139.(c) člen
čenimi zaslužki. [glej: Programi z določenimi zaslužki
in poravnav programa
[member]]

Opis usmeritev za odtu
jitev ali uporabo pri poslo
vanju v zvezi s sredstvi,
pridobljenimi s pripose
stvovanjem zavarovanja s
premoženjem ali drugega
elementa za izboljšanje
kreditne kakovosti [text
block]

DescriptionOfPlanAmend text
mentsCurtailmentsAndSett
lements

DescriptionOfPoliciesFor
text block
DisposingOfAssetsNotRea
dilyConvertibleIntoCashOr
ForUsingThemInItsOpera
tions

DescriptionOfPolicyForDe
terminingContributionOf
DefinedBenefitPlansThatS
hareRisksBetweenVariou
sEntities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis usmeritve za dolo
čanje
prispevkov
programov z določenimi
zaslužki, ki delijo tveganja
med podjetji pod skupnim
obvladovanjem [text block]

Opis usmeritve za določanje prispevkov, ki jih mora razkritje: MRS 19, 149.(b) člen
plačati podjetje za programe z določenimi zaslužki, ki
delijo tveganja med podjetji pod skupnim obvladova
njem. [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]]

Opis usmeritev za odtujitev ali uporabo pri poslovanju v razkritje: MSRP 7, 38.(b) člen
zvezi s sredstvi, ki jih je podjetje pridobilo s pripose
stvovanjem premoženja, ki ga poseduje kot poroštvo, ali
z unovčitvijo drugih elementov za izboljšanje kreditne
kakovosti (na primer jamstev), kadar sredstev ni mogoče
takoj pretvoriti v denarna sredstva. [glej: Jamstva [mem
ber]]

Opis obdobij, ko naj bi Opis obdobij, v katerih bodo za varovanja denarnih razkritje: MSRP 7, 23.(a) člen –
prišlo do denarnih tokov
tokov pred tveganjem po pričakovanjih nastali denarni datum prenehanja veljavnosti
tokovi. [glej: Varovanja denarnih tokov pred tveganjem 1.1.2018
[member]]

SL

text block

text

Opis obdobij, ko denarni Opis obdobij, v katerih bodo denarni tokovi po priča razkritje: MSRP 7, 23.(a) člen –
tokovi vplivajo na poslovni kovanjih vplivali na poslovni izid za varovanja denarnih datum prenehanja veljavnosti
izid
tokov pred tveganjem. [glej: Varovanja denarnih tokov 1.1.2018
pred tveganjem [member]]

DescriptionOfPeriodsW
henCashFlowsExpectedTo
Occur

text

ifrs-full

Sklic

DescriptionOfPeriodsW
henCashFlowsAffectProfi
tOrLoss

Pojasnilo oznake

Opis izvršitvenih obvez v Opis izvršitvenih obvez v zvezi z dogovorom, da bo razkritje: MSRP 15, 119.(c) člen
zvezi z dogovorom, da bo blago ali storitve kupcem prenesla druga stranka. [glej: – začetek veljavnosti 1.1.2018
blago ali storitve prenesla Izvršitvene obveze [member]]
druga stranka

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfPerforman
text
ceObligationsToArrangeFo
rAnotherPartyToTransfer
GoodsOrServices

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis valute, v kateri so predstavljeni računovodski izka razkritje: MRS 1, 51.(d) člen,
razkritje: MRS 21, 53. člen
zi.

Opis usmeritve za določanje, kdaj se šteje, da je prišlo do razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen,
prenosov obveznosti med ravnmi hierarhije poštene razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
vrednosti. Usmeritev glede časa pripoznavanja prenosov člen, razkritje: MSRP 13, 95. člen
mora biti enaka pri prenosih na raven in prenosih z
ravni.

SL

Opis predstavitvene valute

text

DescriptionOfPresentation
Currency

ifrs-full

Opis praktičnih rešitev, Opis praktičnih rešitev, ki so se uporabile pri uporabi razkritje: MSRP 15, C6.(a) člen –
uporabljenih pri uporabi MSRP 15 za nazaj.
začetek veljavnosti 1.1.2018
MSRP 15 za nazaj

text

ifrs-full

DescriptionOfPracticalEx
pedientsUsedWhenAp
plyingIFRS15Retrospecti
vely

DescriptionOfPolicyForDe
terminingWhenTransfers
BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredLiabilities

ifrs-full

Opis usmeritve za določanje, kdaj se šteje, da je prišlo do razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen,
prenosov lastnih kapitalskih instrumentov podjetja med razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
ravnmi hierarhije poštene vrednosti. Usmeritev glede člen, razkritje: MSRP 13, 95. člen
časa pripoznavanja prenosov mora biti enaka pri
prenosih na raven in prenosih z ravni. [glej: Lastni kapi
talski instrumenti podjetja [member]]

Opis usmeritve za določa
nje, kdaj se šteje, da je
prišlo do prenosov med
ravnmi, obveznosti

DescriptionOfPolicyForDe
terminingWhenTransfers
BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

text

DescriptionOfPolicyForDe
terminingWhenTransfers
BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredAssets

Opis usmeritve za določa
nje, kdaj se šteje, da je
prišlo do prenosov med
ravnmi, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Sklic

Opis usmeritve za določanje, kdaj se šteje, da je prišlo do razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen,
prenosov sredstev med ravnmi hierarhije poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
nosti. Usmeritev glede časa pripoznavanja prenosov člen, razkritje: MSRP 13, 95. člen
mora biti enaka pri prenosih na raven in prenosih z
ravni.

Pojasnilo oznake

text

Označba

Opis usmeritve za določa
nje, kdaj se šteje, da je
prišlo do prenosov med
ravnmi, sredstva

Element type and
attributes

text

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

DescriptionOfProcessForA
nalysingChangesInFairVa
lueMeasurementsEntity
sOwnEquityInstruments

DescriptionOfProcessForA
nalysingChangesInFairVa
lueMeasurementsLiabilities

DescriptionOfRatingAgen
ciesUsed

DescriptionOfReasonForC text
hangeInFunctionalCurrency

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis postopka za analizo sprememb meritev poštene primer: MSRP 13, IE65.(c) člen,
vrednosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja med primer: MSRP 13, 93.(g) člen
obdobji. [glej: Lastni kapitalski instrumenti podjetja
[member]]

Opis razloga za spre Opis razloga za spremembo funkcijske valute podjetja. razkritje: MRS 21, 54. člen
Funkcijska valuta je valuta izvirnega gospodarskega
membo funkcijske valute
okolja, v katerem podjetje posluje.

Opis uporabljenih bonite Opis bonitetnih agencij, uporabljenih za oceno kreditne primer: MSRP 7, IG24.(b) člen –
tnih agencij
kakovosti finančnih sredstev podjetja. [glej: Finančna datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
sredstva]
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Opis postopka za analizo Opis postopka za analizo sprememb meritev poštene primer: MSRP 13, IE65.(c) člen,
primer: MSRP 13, 93.(g) člen
sprememb meritev poštene vrednosti obveznosti med obdobji.
vrednosti, obveznosti

Opis postopka za analizo
sprememb meritev poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Opis postopka za analizo Opis postopka za analizo sprememb meritev poštene primer: MSRP 13, IE65.(c) člen,
sprememb meritev poštene vrednosti sredstev med obdobji.
primer: MSRP 13, 93.(g) člen
vrednosti, sredstva

Opis glavnih razlogov za Opis glavnih razlogov za poslovno združitev. [glej: razkritje: MSRP 3, B64.(d) člen
Poslovne združitve [member]]
poslovno združitev

Označba

SL

text

text

DescriptionOfProcessForA
nalysingChangesInFairVa
lueMeasurementsAssets

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfPrimaryRea
sonsForBusinessCombina
tion

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

DescriptionOfReasonFor
ReclassificationOrChange
sInPresentation

DescriptionOfReasonForU
singLongerOrShorterRe
portingPeriod

DescriptionOfReasonForU
singPresentationAlternative

DescriptionOfReasonOfDe text
recognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortised
Cost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

DescriptionOfReasonFor
DisposingOfInvestmentsI
nEquityInstrumentsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfReasonForC text
hangeInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Opis razloga za odtujitev naložb v kapitalske instru razkritje: MSRP 7, 11.B(a) člen –
mente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni začetek veljavnosti 1.1.2018
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
Naložbe v kapitalske instrumente, določene kot merjene
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa [member]]

Opis razlogov za spremembe metod in predpostavk, razkritje: MSRP 7, 40.(c) člen
uporabljenih pri pripravi analize občutljivosti za vrste
tržnih tveganj, ki jim je izpostavljeno podjetje. [glej:
Tržno tveganje [member]]

Pojasnilo oznake

Opis razlogov za odpravo Opis razlogov za odpravo pripoznanja finančnih sred razkritje: MSRP 7, 20.A člen –
pripoznanja
finančnih stev, merjenih po odplačni vrednosti. [glej: Finančna začetek veljavnosti 1.1.2018
sredstev, merjenih po sredstva po odplačni vrednosti]
odplačni vrednosti

Opis razloga za uporabo Opis razlogov za nepreklicno odločitev, da se naknadne razkritje: MSRP 7, 11.A(b) člen –
drugačne predstavitve
spremembe poštene vrednosti naložbe v kapitalski začetek veljavnosti 1.1.2018
instrument, ki ni v posesti za trgovanje, predstavijo v
drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Po pošteni vred
nosti [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

Opis razloga za uporabo Opis razloga za uporabo daljšega ali krajšega poročeval razkritje: MRS 1, 36.(a) člen
daljšega ali krajšega poro skega obdobja, če podjetje spremeni konec poročeval
čevalskega obdobja
skega obdobja in računovodske izkaze predstavi za
obdobje, daljše ali krajše od enega leta.

SL

Opis razloga za preraz Opis razloga za prerazvrstitve ali spremembe predstavi razkritje: MRS 1, 41.(c) člen
vrstitve ali spremembe tve.
predstavitve

Opis razloga za odtujitev
naložb v kapitalske instru
mente,
določenih
kot
merjene po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa

Opis razlogov za spre
membe metod in pred
postavk, uporabljenih pri
pripravi analize občutljivo
sti

Označba
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Opis razlogov za spre
membo tehnike ocenje
vanja vrednosti, ki se
uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, sredstva

DescriptionOfReasons
ForChangeInValuation
TechniqueUsedInFairValue
MeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

DescriptionOfReasons
ForChangeInValuation
TechniqueUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

DescriptionOfReasons
ForChangeInValuation
TechniqueUsedToMeasure
FairValueLessCostsOfDi
sposal

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis razlogov za spre
membo tehnike ocenje
vanja vrednosti, ki se
uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, zmanj
šane za stroške odtujitve

Opis razlogov za spre
membo tehnike ocenje
vanja vrednosti, ki se
uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, obvez
nosti

text

text

Opis razlogov za spre
membo tehnike ocenje
vanja vrednosti, ki se
uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Sklic

Opis razlogov za spremembo tehnike ocenjevanja vred razkritje: MRS 36, 134.(e)(iiB)
nosti, ki se uporablja pri merjenju poštene vrednosti, člen, razkritje: MRS 36, 130.(f)(ii)
zmanjšane za stroške odtujitve. [glej: Tehnike ocenje člen
vanja vrednosti [member]]

Opis razlogov za spremembo tehnike ocenjevanja vred razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nosti (npr. uporaba na donosu zasnovanega načina
namesto tržnega načina ali uporaba dodatne tehnike
ocenjevanja vrednosti), ki se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti obveznosti. [glej: Na donosu zasno
vani način [member]; Tržni način [member]]

Opis razlogov za spremembo tehnike ocenjevanja vred razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nosti (npr. uporaba na donosu zasnovanega načina
namesto tržnega načina ali uporaba dodatne tehnike
ocenjevanja vrednosti), ki se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti lastnih kapitalskih instrumentov
podjetja. [glej: Lastni kapitalski instrumenti podjetja
[member]; Na donosu zasnovani način [member];
Tržni način [member]]

Opis razlogov za spremembo tehnike ocenjevanja vred razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nosti (npr. uporaba na donosu zasnovanega načina
namesto tržnega načina ali uporaba dodatne tehnike
ocenjevanja vrednosti), ki se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti sredstev. [glej: Na donosu zasnovani
način [member]; Tržni način [member]]

Opis razlogov in relevantnih dejavnikov za to, da razkritje: MSRP 7, 11.(b) člen
razkritje za spremembe poštene vrednosti finančnih
sredstev in finančnih obveznosti, ki jih je mogoče pripi
sati spremembam kreditnega tveganja, ne predstavlja
natančno teh sprememb. [glej: Kreditno tveganje [mem
ber]; Finančna sredstva; Finančne obveznosti]

Pojasnilo oznake

SL

text

text

DescriptionOfReasons
ForChangeInValuation
TechniqueUsedInFairValue
MeasurementAssets

ifrs-full

Označba

Opis razlogov in relevan
tnih dejavnikov za to, da
znesek sprememb poštene
vrednosti finančnih sred
stev in finančnih obvezno
sti, ki jih je mogoče pripi
sati spremembam kredit
nega tveganja, ni natančno
predstavljen

Element type and
attributes

DescriptionOfReasonsAnd text
FactorsWhyAmountOfC
hangesInFairValueOfFinan
cialAssetsAndFinancialLia
bilitiesAttributableToChan
gesInCreditRiskNotFaithful
lyRepresent

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Opis razlogov za sklep, da Opis razlogov za sklep, da je podjetje naložbeno podje razkritje: MSRP 12, 9.A člen
je podjetje naložbeno tje, če nima ene ali več tipičnih značilnosti naložbenega
podjetje, če nima ene ali podjetja. [glej: Razkritje naložbenih podjetij [text block]]
več tipičnih značilnosti

DescriptionOfReasonsFor
ConcludingThatEntityIsIn
vestmentEntityIfItDoesNot
HaveOneOrMoreTypicalC
haracteristics

DescriptionOfReasonsFor
FairValueMeasurementAs
sets

DescriptionOfReasonsFor
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

text

Opis razlogov za merjenje Opis razlogov za merjenje lastnih kapitalskih instru razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen
po pošteni vrednosti, lastni mentov podjetja po pošteni vrednosti. [glej: Lastni kapi
kapitalski
instrumenti talski instrumenti podjetja [member]]
podjetja

Opis razlogov za merjenje Opis razlogov za merjenje sredstev po pošteni vrednosti. razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen
po pošteni vrednosti, sred
stva

SL

text

Opis razlogov za spre Opis razlogov za spremembo načina za prepoznavanje razkritje: MRS 36, 130.(d)(iii) člen
membo načina, na kate denar ustvarjajoče enote, če se je način združevanja sred
rega se prepozna denar stev za prepoznavanje denar ustvarjajoče enote od
ustvarjajoča enota
prejšnje ocene nadomestljive vrednosti denar ustvarjajoče
enote (če je obstajala) spremenil. [glej: Denar ustvarjajoče
enote [member]]

DescriptionOfReasons
text
ForChangingWayCashgene
ratingUnitIsIdentified

Opis razlogov za spremembe metod in predpostavk, razkritje: MRS 19, 145.(c) člen
uporabljenih pri pripravi analize občutljivosti za
pomembne aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske
predpostavke [member]]

ifrs-full

Opis razlogov za spre
membe metod in pred
postavk, uporabljenih pri
pripravi analize občutlji
vosti za aktuarske pred
postavke

DescriptionOfReasons
text
ForChangesInMethodsAn
dAssumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisFo
rActuarialAssumptions

Opis razlogov za spre Opis razlogov za spremembo statusa naložbenega podje razkritje: MSRP 12, 9.B člen
membo statusa naložbe tja. [glej: Razkritje naložbenih podjetij [text block]]
nega podjetja

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfReasons
ForChangeOfInvestmen
tEntityStatus

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DescriptionOfReasonsFor
FairValueMeasurementLia
bilities

DescriptionOfReasonsFor
ProvidingSupportToStruc
turedEntityWithoutHaving
ContractualObligationTo
DoSo

DescriptionOfReasonsFor
ProvidingSupportToSubsi
diaryWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyEntitysOw
nEquityInstruments

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Opis razlogov za zagoto
vitev podpore odvisnemu
podjetju s strani naložbe
nega podjetja ali njegovih
odvisnih podjetij brez
pogodbene zaveze

text

text

Opis razlogov za zagotovitev podpore odvisnemu razkritje: MSRP 12, 19.E(b) člen
podjetju s strani naložbenega podjetja ali njegovih
odvisnih podjetij brez pogodbene zaveze k podpori.
[glej: Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Odvisna
podjetja [member]]

Opis razlogov, zaradi katerih je podjetje zagotovilo razkritje: MSRP 12, 15.(b) člen,
finančno ali drugo podporo (npr. nakup sredstev struk razkritje: MSRP 12, 30.(b) člen
turiranega podjetja ali instrumentov, ki jih je izdalo to
podjetje) strukturiranemu podjetju, ne da bi bilo k temu
pogodbeno zavezano, vključno s primeri, ko je podjetje
strukturiranemu podjetju pomagalo pri pridobitvi
finančne podpore.

Opis razlogov za prenose lastnih kapitalskih instru razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
mentov podjetja na raven 3 hierarhije poštene vredno
sti. [glej: Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member];
Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

Opis razlogov za prenose Opis razlogov za prenose obveznosti na raven 3 hierar razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
na raven 3 hierarhije hije poštene vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene
poštene vrednosti, obvez vrednosti [member]]
nosti

Opis razlogov za prenose
na raven 3 hierarhije
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Opis razlogov za prenose Opis razlogov za prenose sredstev na raven 3 hierarhije razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
na raven 3 hierarhije poštene vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vred
poštene vrednosti, sredstva nosti [member]]

Opis razlogov za zagoto
vitev podpore strukturira
nemu
podjetju
brez
pogodbene zaveze

text

Sklic

SL

text

Pojasnilo oznake

Opis razlogov za merjenje Opis razlogov za merjenje obveznosti po pošteni vred razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen
po
pošteni
vrednosti, nosti.
obveznosti

Označba

text

text

Element type and
attributes
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text

text

text

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierarc
hyAssets

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierarc
hyEntitysOwnEquityInstru
ments

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierarc
hyLiabilities

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierarc
hyAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis razlogov za prenose
z ravni 2 na raven 1
hierarhije poštene vredno
sti, sredstva

Opis razlogov za prenose
z ravni 1 na raven 2
hierarhije poštene vredno
sti, obveznosti

Opis razlogov za prenose
z ravni 1 na raven 2
hierarhije poštene vredno
sti, lastni kapitalski instru
menti podjetja

Opis razlogov za prenose
z ravni 1 na raven 2
hierarhije poštene vredno
sti, sredstva

Opis razlogov za prenose
kumulativnega
dobička
(izgube) znotraj lastniškega
kapitala, kadar so spre
membe kreditnega tveganja
obveznosti predstavljene v
drugem
vseobsegajočem
donosu

Označba

Sklic

Opis razlogov za prenose sredstev v posesti na koncu razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
poročevalskega obdobja z ravni 2 na raven 1 hierarhije
poštene vrednosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vred
nosti [member]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Opis razlogov za prenose obveznosti v posesti na koncu razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
poročevalskega obdobja z ravni 1 na raven 2 hierarhije
poštene vrednosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vred
nosti [member]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Opis razlogov za prenose lastnih kapitalskih instru razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
mentov podjetja v posesti na koncu poročevalskega
obdobja z ravni 1 na raven 2 hierarhije poštene vred
nosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vrednosti [mem
ber]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti [member]]

Opis razlogov za prenose sredstev v posesti na koncu razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
poročevalskega obdobja z ravni 1 na raven 2 hierarhije
poštene vrednosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vred
nosti [member]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Opis razlogov za prenose znotraj lastniškega kapitala razkritje: MSRP 7, 10.(c) člen –
kumulativnega dobička (izgube) iz finančne obveznosti, začetek veljavnosti 1.1.2018
določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida, kadar mora podjetje učinke sprememb kredit
nega tveganja te obveznosti predstaviti v drugem
vseobsegajočem donosu. [glej: Finančne obveznosti po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida; Prenosi kumu
lativnega dobička (izgube) znotraj lastniškega kapitala,
kadar so spremembe kreditnega tveganja obveznosti
predstavljene v drugem vseobsegajočem donosu]

Pojasnilo oznake

SL

text

text

Element type and
attributes

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOfCumulative
GainLossWithinEquity

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

text

text

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierarc
hyLiabilities

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyAssets

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierarc
hyEntitysOwnEquityInstru
ments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Opis razlogov za prenose obveznosti v posesti na koncu razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
poročevalskega obdobja z ravni 2 na raven 1 hierarhije
poštene vrednosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vred
nosti [member]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Opis razlogov za prenose lastnih kapitalskih instru razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
mentov podjetja v posesti na koncu poročevalskega
obdobja z ravni 2 na raven 1 hierarhije poštene vred
nosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vrednosti [mem
ber]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti [member]]

Pojasnilo oznake

Opis razlogov za prenose lastnih kapitalskih instru razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
mentov podjetja z ravni 3 hierarhije poštene vrednosti.
[glej: Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member];
Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

Opis razlogov za prenose Opis razlogov za prenose obveznosti z ravni 3 hierar razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
z ravni
3 hierarhije hije poštene vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene
poštene vrednosti, obvez vrednosti [member]]
nosti

Opis razlogov za prenose
z ravni
3 hierarhije
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

SL

Opis razlogov za prenose Opis razlogov za prenose sredstev z ravni 3 hierarhije razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
z ravni
3 hierarhije poštene vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vred
poštene vrednosti, sredstva nosti [member]]

Opis razlogov za prenose
z ravni 2 na raven 1
hierarhije poštene vredno
sti, obveznosti

Opis razlogov za prenose
z ravni 2 na raven 1
hierarhije poštene vredno
sti, lastni kapitalski instru
menti podjetja

Označba
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Sklic

text

DescriptionOfReasonsW
hyPresumptionThatIntere
stOfMoreThanTwentyPer
CentInAssociateIsOver
come

ifrs-full

Opis
razlogov, zaradi
katerih se predpostavka,
da
ima
naložbenik
pomemben vpliv, ovrže,
kadar je njegov delež v
podjetju, v katerem ima
naložbo, večji od dvajset
odstotkov

Opis bistvenih presoj in predpostavk, ki se sprejmejo, ko primer: MSRP 12, 9.(d) člen
se določi, da podjetje nima pomembnega vpliva v
drugem podjetju, čeprav ima več kot 20 odstotkov
glasovalnih pravic v drugem podjetju.

Opis bistvenih presoj in predpostavk, ki se sprejmejo, ko primer: MSRP 12, 9.(e) člen
se določi, da ima podjetje pomemben vpliv v drugem
podjetju, čeprav ima manj kot 20 odstotkov glasovalnih
pravic v drugem podjetju.

text

DescriptionOfReasonsW
hyPresumptionThatIntere
stOfLessThanTwentyPer
CentInAssociateIsOver
come

ifrs-full

SL

Opis
razlogov, zaradi
katerih se predpostavka,
da
naložbenik
nima
pomembnega
vpliva,
ovrže, kadar je njegov
delež v podjetju, v katerem
ima naložbo, manjši od
dvajset odstotkov

Opis
razlogov, zaradi Opis razlogov, zaradi katerih ni mogoče zanesljivo izme razkritje: MSRP 3, B64.(j)(ii) člen
katerih
obveznosti
ni riti poštene vrednosti pogojne obveznosti v poslovni
mogoče zanesljivo izmeriti združitvi. [glej: Pogojne obveznosti [member]; Poslovne
združitve [member]]

text

DescriptionOfReasonsW
hyLiabilityCannotBeMeasu
redReliably

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Opis
razlogov, zaradi Opis razlogov, zaradi katerih uporaba nove računo razkritje: MRS 8, 29.(b) člen
katerih uporaba nove raču vodske usmeritve zagotavlja zanesljive in ustreznejše
novodske usmeritve zago informacije.
tavlja zanesljive in ustrez
nejše informacije

Označba

Opis
razlogov, zaradi Opis razlogov, zaradi katerih je začetno obračunavanje razkritje: MSRP 3, B67.(a)(i) člen
katerih je začetno obraču poslovne združitve nepopolno. [glej: Poslovne združitve
navanje poslovne združitve [member]]
nepopolno

DescriptionOfReasonsW
hyInitialAccountingForBu
sinessCombinationIsIn
complete

ifrs-full

text

Element type and
attributes

text

DescriptionOfReasonsW
hyApplyingNewAccoun
tingPolicyProvidesRelia
bleAndMoreRelevantInfor
mation

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Opis razloga, zaradi kate Opis razloga, zaradi katerega je podjetje, ki je v prejš razkritje: MSRP 1, 23.A(b) člen
rega je podjetje ponovno njem poročevalskem obdobju uporabilo MSRP, vendar
začelo uporabljati MSRP
katerega računovodski izkazi iz zadnjega prejšnjega
obdobja niso vsebovali izrecne in brezpogojne izjave o
skladnosti z MSRP, ponovno začelo uporabljati MSRP.

text

DescriptionOfReasonW
hyEntityIsResumingAppli
cationOfIFRSs

DescriptionOfReasonW
hyEntityStoppedApplyingI
FRSs

text
DescriptionOfReasonW
hyEntityWithMoreThan
HalfOfVotingPowerDirect
lyOrIndirectlyOwnedWhic
hIsNotSubsidiaryDueToAb
senceOfControl

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis bistvenih presoj in Opis bistvenih presoj in predpostavk pri določitvi, da primer: MSRP 12, 9.(a) člen
predpostavk pri določitvi, podjetje ne obvladuje drugega podjetja, čeprav ima več
da podjetje ne obvladuje kot polovico glasovalnih pravic.
drugega podjetja, čeprav
ima več kot polovico
glasovalnih pravic

Opis razloga, zaradi kate Opis razloga, zaradi katerega je podjetje, ki je v prejš razkritje: MSRP 1, 23.A(a) člen
rega je podjetje prenehalo njem poročevalskem obdobju uporabilo MSRP, vendar
uporabljati MSRP
katerega računovodski izkazi iz zadnjega prejšnjega
obdobja niso vsebovali izrecne in brezpogojne izjave o
skladnosti z MSRP, prenehalo uporabljati MSRP.

SL

text

Opis dejstva, da je bila Opis dejstva, da je bila uporabljena izključitev iz konso razkritje: MRS 27, 16.(a) člen
uporabljena izključitev iz lidacije. [glej: Konsolidirani [member]]
konsolidacije

text

DescriptionOfReasonWhy
ConsolidatedFinancialState
mentsHaveNotBeenPrepa
red

ifrs-full

Opis
razlogov, zaradi Opis razlogov, zaradi katerih je transakcija izpogajanega razkritje: MSRP 3, B64.(n)(ii) člen
katerih je transakcija izpo nakupa privedla do dobička. [glej: Dobiček, pripoznan v
gajanega nakupa privedla transakciji izpogajanega nakupa]
do dobička

text

DescriptionOfReasonsW
hyTransactionResultedIn
GainInBargainPurchase

Opis
razlogov, zaradi Opis razlogov, zaradi katerih so pripravljeni ločeni raču razkritje: MRS 27, 17.(a) člen
katerih so pripravljeni novodski izkazi, če niso predpisani z zakonom. [glej:
ločeni računovodski izkazi, Ločeni [member]]
če niso predpisani z zako
nom

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfReasonsW
hySeparateFinancialState
mentsArePreparedIfNotRe
quiredByLaw

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis razloga, zaradi kate
rega se nefinančno sred
stvo uporablja na način,
ki se razlikuje od največje
in najboljše uporabe

text

DescriptionOfReasonWhy
NonfinancialAssetIsBein
gUsedInMannerDifferent
FromHighestAndBestUse

DescriptionOfReasonWhy
PresentationCurrencyIsDif
ferentFromFunctionalCur
rency

DescriptionOfReasonWhy
ReclassificationOfCompa
rativeAmountsIsImpracti
cable

DescriptionOfReasonWhy text
RegulatoryDeferralAc
countBalanceIsNoLonger
FullyRecoverableOrReversi
ble

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis razloga, zaradi katerega se stanja na kontu odlo razkritje: MSRP 14, 36. člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije ne da več v
celoti povrniti ali razveljaviti. [glej: Stanja na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

Opis razloga, zaradi kate Opis razloga, zaradi katerega prerazvrstitev primerjalnih razkritje: MRS 1, 42.(a) člen
rega prerazvrstitev primer zneskov ni izvedljiva.
jalnih zneskov ni izvedljiva

text

Opis razloga, zaradi kate
rega se stanja na kontu
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije ne da
več v celoti povrniti ali
razveljaviti

Opis razloga, zaradi kate Opis razloga, zaradi katerega se valuta, v kateri so pred razkritje: MRS 21, 53. člen
rega se predstavitvena stavljeni računovodski izkazi, razlikuje od valute izvir
valuta razlikuje od funk nega gospodarskega okolja, v katerem podjetje posluje.
cijske valute

text

SL

Opis razloga, zaradi katerega se nefinančno sredstvo razkritje: MSRP 13, 93.(i) člen
uporablja na način, ki se razlikuje od uporabe, s katero
bi se najbolj povečala vrednost sredstva ali skupine sred
stev in obveznosti (npr. poslovni subjekt), v okviru
katerih bi se sredstvo uporabilo.

Opis dejstva, da zneski v Opis dejstva, da zneski v računovodskih izkazih niso v razkritje: MRS 1, 36.(b) člen
računovodskih
izkazih celoti primerljivi, če podjetje spremeni konec poročeval
niso v celoti primerljivi
skega obdobja in računovodske izkaze predstavi za
obdobje, daljše ali krajše od enega leta.

text

DescriptionOfReasonWhy
FinancialStatementsAreNo
tEntirelyComparable

Sklic

Opis razloga, zaradi katerega je bila ovržena pred razkritje: MSRP 2, 49. člen
postavka, da je mogoče blago in storitve, prejete v z
lastniškim kapitalom poravnani plačilni transakciji na
podlagi delnic s strankami, ki niso zaposlenci, zanesljivo
oceniti.

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Opis razloga, zaradi kate
rega se poštena vrednost
prejetega blaga ali storitev
ne more zanesljivo oceniti

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfReasonWhy
FairValueOfGoodsOrServi
cesReceivedCannotEstima
teReliable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis razloga, zaradi kate
rega se za skupni podvig
uporablja drugačen datum
poročanja

Opis razloga, zaradi kate
rega se za odvisno podjetje
uporablja drugačen datum
poročanja

text

text

text

text

DescriptionOfReasonW
hyUsingDifferentRepor
tingDateOrPeriodForJoint
Venture

DescriptionOfReasonW
hyUsingDifferentRepor
tingDateOrPeriodForSubsi
diary

DescriptionOfRedesigna
tedFinancialAssets

DescriptionOfRedesigna
tedFinancialLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Opis razloga, zaradi katerega pri računovodskih izkazih razkritje: MSRP 12, 11.(b) člen
odvisnega podjetja, uporabljenih za pripravo konsolidi
ranih računovodskih izkazov, njihov datum ali obdobje
ni enak datumu ali obdobju računovodskih izkazov
obvladujočega podjetja. [glej: Odvisna podjetja [mem
ber]]

Opis razloga, zaradi katerega pri računovodskih izkazih razkritje: MSRP 12, 22.(b)(ii) člen
skupnega podviga, uporabljenih pri kapitalski metodi,
njihov datum ali obdobje ni enak datumu ali obdobju
računovodskih izkazov podjetja. [glej: Skupni podvigi
[member]]

Opis razloga, zaradi katerega pri računovodskih izkazih razkritje: MSRP 12, 22.(b)(ii) člen
pridruženega podjetja, uporabljenih pri kapitalski
metodi, njihov datum ali obdobje ni enak datumu ali
obdobju računovodskih izkazov podjetja. [glej: Pridru
žena podjetja [member]]

Opis razloga, zaradi katerega ni na voljo dovolj infor razkritje: MRS 19, 148.(d)(ii) člen
macij, da bi lahko podjetje program več zaposlovalcev
ali državni program obračunavalo kot program z dolo
čenimi zaslužki. [glej: Programi več zaposlovalcev z
določenimi zaslužki [member]; Državni programi z
določenimi zaslužki [member]]

Pojasnilo oznake

Opis na novo določenih Opis finančnih obveznosti, ki so bile ob prehodu na razkritje: MSRP 1, 29. člen –
MSRP na novo določene. [glej: MSRP [member]; datum prenehanja veljavnosti
finančnih obveznosti
Finančne obveznosti]
1.1.2018, razkritje: MSRP 1,
29.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

SL

Opis na novo določenih Opis finančnih sredstev, ki so bila ob prehodu na MSRP razkritje: MSRP 1, 29. člen
finančnih sredstev
na novo določena. [glej: MSRP [member]; Finančna sred
stva]

Opis razloga, zaradi kate
rega se za pridruženo
podjetje
uporablja
drugačen datum poročanja

text

DescriptionOfReasonW
hyUsingDifferentRepor
tingDateOrPeriodForAsso
ciate

Opis razloga, zaradi kate
rega ni na voljo dovolj
informacij, da bi se
program več zaposlovalcev
ali državni program obra
čunaval kot program z
določenimi zaslužki

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfReasonWhy
SufficientInformationIsNo
tAvailableToAccountFor
MultiemployerPlanAsDefi
nedBenefitPlan

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

text

text

DescriptionOfRelationship
BetweenInternalAndExter
nalRatings

DescriptionOfReportable
SegmentToWhichIndivi
dualAssetBelongs

DescriptionOfRestriction
sOnDistributionOfRevalua
tionSurplusToShareholder
sPropertyPlantAndEquip
ment

DescriptionOfRestriction
sOnDistributionOfRevalua
tionSurplusToShareholder
sRightofuseAssets

DescriptionOfRetirement
BenefitPlan

DescriptionOfRetirement
BenefitsPromisedToPartici
pants

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

pokojninskega Opis pokojninskega programa v okviru računovodskih razkritje: MRS 26, 36. člen
izkazov ali v ločenem poročilu.

Opis vseh omejitev glede razdelitve salda presežka iz razkritje: MSRP 16, 57. člen –
prevrednotenja za sredstva, ki predstavljajo pravico do začetek veljavnosti 1.1.2019
uporabe, delničarjem. [glej: Presežek iz prevrednotenja;
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe]

Opis vseh omejitev glede razdelitve salda presežka iz razkritje: MRS 16, 77.(f) člen
prevrednotenja za opredmetena osnovna sredstva delni
čarjem. [glej: Presežek iz prevrednotenja; Opredmetena
osnovna sredstva]

Uradni list Evropske unije

Opis pokojnin, oblju Opis pokojnin, obljubljenih upravičencem v pokojnin razkritje: MRS 26, 36.(e) člen
bljenih upravičencem
skih programih.

Opis
programa

Opis omejitev glede razde
litve presežka iz prevred
notenja delničarjem, sred
stva,
ki
predstavljajo
pravico do uporabe

Opis omejitev glede razde
litve presežka iz prevred
notenja
delničarjem,
opredmetena
osnovna
sredstva

Opis odseka, o katerem se Opis odseka, o katerem se poroča, v katerega spada razkritje: MRS 36, 130.(c)(ii) člen
poroča, v katerega spada posamezno sredstvo. [glej: Izguba zaradi oslabitve]
posamezno sredstvo

Opis razmerja med notra Opis razmerja med notranjimi in zunanjimi bonitetnimi primer: MSRP 7, IG24.(d) člen –
njimi
in
zunanjimi ocenami. [glej: Notranje bonitetne ocene [member]; datum prenehanja veljavnosti
ocenami
Zunanje bonitetne ocene [member]]
1.1.2018, primer: MSRP 7,
IG25.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti 1.1.2018

Opis regulativnega okvira, Opis regulativnega okvira, v katerem posluje program z razkritje: MRS 19, 139.(a)(ii) člen
v katerem posluje program določenimi zaslužki, na primer ravni morebitnih zahtev
glede minimalnega financiranja. [glej: Programi z dolo
čenimi zaslužki [member]]

Označba

SL

text

text

Element type and
attributes

DescriptionOfRegulatory
FrameworkInWhichPlanO
perates

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

X.XX duration

text

DescriptionOfRightsOfSe
toffAssociatedWithFinan
cialLiabilitiesSubjectToEn
forceableMasterNettingAr
rangementOrSimilarAgree
ment

DescriptionOfRiskFreeInte
restRateShareOptionsGran
ted

DescriptionOfRisksToW
hichPlanExposesEntity

DescriptionOfSensitivityOf text
FairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableIn
putsAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfRightsOfSe
toffAssociatedWithFinan
cialAssetsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
ment

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Opis pravic do pobota, povezanih s pripoznanimi razkritje: MSRP 7, 13.E člen
finančnimi obveznostmi podjetja, ki so predmet
izvršljive okvirne pogodbe o pobotu ali podobnih spora
zumov, vključno z naravo teh pravic. [glej: Finančne
obveznosti]

Opis pravic do pobota, povezanih s pripoznanimi razkritje: MSRP 7, 13.E člen
finančnimi sredstvi podjetja, ki so predmet izvršljive
okvirne pogodbe o pobotu ali podobnih sporazumov,
vključno z naravo teh pravic. [glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

Opis občutljivosti merjenja
poštene vrednosti na spre
membe
neopazovanih
vložkov, sredstva

Opis občutljivosti merjenja poštene vrednosti sredstev na razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i) člen
spremembe neopazovanih vložkov, če je lahko zaradi
spremembe teh vložkov izmerjena višja ali nižja poštena
vrednost.

Opis tveganj, ki jim je Opis tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno zaradi razkritje: MRS 19, 139.(b) člen
izpostavljeno
podjetje programa z določenimi zaslužki, s poudarkom na more
zaradi programa
bitnih nenavadnih tveganjih, tveganjih, specifičnih za
podjetje, ali tveganjih, specifičnih za program. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]]

SL

Obrestna mera brez tvega Impliciten donos, ki je trenutno na voljo za izdaje razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
nja, podeljene delniške državnih obveznic brez kupona v državi, v katere valuti
opcije
je izražena izpolnitvena cena za podeljene delniške
opcije, s preostalo dospelostjo enako pričakovani dospe
losti opcije, ki se vrednoti (na podlagi preostale pogod
bene veljavnosti opcije in ob upoštevanju vplivov priča
kovanega predhodnega uveljavljanja opcije). [glej: Država
[member]]

Opis pravic do pobota,
povezanih s finančnimi
obveznostmi,
ki
so
predmet izvršljive okvirne
pogodbe o pobotu ali
podobnega sporazuma

Opis pravic do pobota,
povezanih s finančnimi
sredstvi, ki so predmet
izvršljive okvirne pogodbe
o pobotu ali podobnega
sporazuma

Označba
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Opis skupne značilnosti za Opis skupne značilnosti za koncentracijo tveganj, ki razkritje: MSRP 7, B8.(b) člen
koncentracijo
izhajajo iz finančnih instrumentov (na primer nasprotna
stranka, geografsko območje, valuta ali trg). [glej:
Finančni instrumenti, razred [member]]

Opis pomembnih aktuar
skih
predpostavk
in
metode
izračunavanja
aktuarske sedanje vrednosti
obljubljenih pokojnin

text

text

DescriptionOfSharedCha
racteristicForConcentration

DescriptionOfSignifican
tActuarialAssumptionsMa
deAndMethodUsedToCal
culateActuarialPresentVa
lueOfPromisedRetirement
Benefits

DescriptionOfSignificant
ConcentrationsOfRiskRela
tedToPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis znatnih koncentracij Opis znatnih koncentracij tveganja v programih z dolo razkritje: MRS 19, 139.(b) člen
tveganja, povezanega s čenimi zaslužki. Na primer, če se sredstva programa
vlagajo predvsem v eno kategorijo naložb, kot so nepre
programom
mičnine, lahko program podjetje izpostavlja koncentra
ciji tveganja nepremičninskega trga. [glej: Programi z
določenimi zaslužki [member]; Tržno tveganje [mem
ber]]

Opis pomembnih aktuarskih predpostavk in metode razkritje: MRS 26, 35.(e) člen
izračunavanja aktuarske sedanje vrednosti obljubljenih
pokojnin v pokojninskih programih. [glej: Aktuarske
predpostavke [member]; Aktuarska sedanja vrednost
obljubljenih pokojnin]

SL

text

Opis dogovora o koncesiji Opis dogovora o koncesiji storitev. [glej: Dogovori o razkritje: SOP 29, 6.(a) člen
koncesiji storitev [member]]
storitev

text

DescriptionOfServiceCon
cessionArrangement

ifrs-full

Opis občutljivosti merjenja poštene vrednosti obveznosti razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i) člen
podjetja na spremembe neopazovanih vložkov, če je
lahko zaradi spremembe teh vložkov izmerjena višja
ali nižja poštena vrednost.

Opis občutljivosti merjenja
poštene vrednosti na spre
membe
neopazovanih
vložkov, obveznosti

DescriptionOfSensitivityOf text
FairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableIn
putsLiabilities

Sklic

Opis občutljivosti merjenja poštene vrednosti lastnih razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i) člen
kapitalskih instrumentov podjetja na spremembe neopa
zovanih vložkov, če je lahko zaradi spremembe teh
vložkov izmerjena višja ali nižja poštena vrednost. [glej:
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Opis občutljivosti merjenja
poštene vrednosti na spre
membe
neopazovanih
vložkov, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Element type and
attributes

DescriptionOfSensitivityOf text
FairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityIn
struments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Opis bistvenih presoj in Opis bistvenih presoj in predpostavk, kadar se določi, da primer: MSRP 12, 9.(c) člen
predpostavk pri določitvi, je podjetje zastopnik ali glavni zavezanec
da je podjetje zastopnik
ali glavni zavezanec

text

text

text

DescriptionOfSignificant
JudgementsAndAssump
tionsMadeInDeterminingT
hatEntityIsAgentOrPrinci
pal

DescriptionOfSignificant
JudgementsMadeInEvalua
tingWhenCustomerOb
tainsControlOfPromised
GoodsOrServices

DescriptionOfSignificant
PaymentTermsInContracts
WithCustomers

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis pomembnih plačilnih Opis pomembnih plačilnih pogojev v pogodbah s kupci. razkritje: MSRP 15, 119.(b) člen –
pogojev v pogodbah s
začetek veljavnosti 1.1.2018
kupci

SL

Opis pomembnih presoj, Opis pomembnih presoj, opravljenih pri ocenjevanju, razkritje: MSRP 15, 125. člen –
opravljenih pri ocenjeva kdaj kupec pridobi obvladovanje obljubljenega blaga ali začetek veljavnosti 1.1.2018
nju, kdaj kupec pridobi storitev.
obvladovanje obljubljenega
blaga ali storitev

Opis pomembnih neopredmetenih sredstev, ki jih obvla primer: MRS 38, 128.(b) člen
duje podjetje, a niso pripoznana kot sredstva, ker niso
izpolnjevala meril za pripoznavanje iz MRS 38 ali ker
so bila pridobljena ali ustvarjena, preden je začela veljati
različica MRS 38, izdana leta 1998. [glej: Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

Opis pomembnih neopred
metenih sredstev, ki jih
obvladuje podjetje, a niso
pripoznana

pomembnih Opis, v medletnem računovodskem poročilu podjetja, razkritje: MRS 34, 15. člen
dogodkov in poslovnih dogodkov in transakcij, ki so pomembni za
razumevanje sprememb finančnega položaja in rezul
tatov podjetja od konca zadnjega letnega poročevalskega
obdobja. Z informacijami, ki so razkrite v zvezi s temi
poslovnimi dogodki in transakcijami, se posodobijo
zadevne informacije, predstavljene v zadnjem letnem
računovodskem poročilu.

Pojasnilo oznake

DescriptionOfSignificantIn text
tangibleAssetsControlled
ByEntityButNotRecognised

Opis
poslovnih
transakcij

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfSignificantE
ventsAndTransactions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/249

Sklic

Opis virov prihodkov za Opis virov prihodkov, vključenih v kategorijo „vsi ostali razkritje: MSRP 8, 16. člen
vse druge odseke
odseki“, ki vsebuje združene informacije o drugih
poslovnih dejavnostih in poslovnih odsekih, o katerih
se ne poroča. [glej: Vsi ostali odseki [member]; Prihodki]

Opis pogojev finančnih
sredstev, zastavljenih kot
zavarovanje s premože
njem za obveznosti ali
pogojne obveznosti

DescriptionOfSourcesOfRe text
venueForAllOtherSegments

DescriptionOfTermAnd
ConditionsOfFinancialAs
setsPledgedAsCollateralFor
LiabilitiesOrContingentLia
bilities

ifrs-full

ifrs-full

text

Opis pogojev v zvezi s finančnimi sredstvi, zastavljenimi razkritje: MSRP 7, 14.(b) člen
kot zavarovanje s premoženjem za obveznosti ali
pogojne obveznosti. [glej: Finančna sredstva, zastavljena
kot zavarovanje s premoženjem za obveznosti ali
pogojne obveznosti; Pogojne obveznosti [member]]

Opis virov neučinkovitosti Opis virov neučinkovitosti varovanja pred tveganjem, ki razkritje: MSRP 7, 23.E člen –
varovanja pred tveganjem, so se pojavili v razmerju varovanja pred tveganjem. [glej: začetek veljavnosti 1.1.2018
ki so se pojavili v razmerju Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovitosti varovanja]
varovanja

Opis virov neučinkovitosti varovanja pred tveganjem, ki razkritje: MSRP 7, 23.D člen –
naj bi po pričakovanjih vplivali na razmerje varovanja začetek veljavnosti 1.1.2018
pred tveganjem. [glej: Dobiček (izguba) iz naslova
neučinkovitosti varovanja]

SL

text

Opis virov neučinkovitosti
varovanja pred tveganjem,
ki naj bi vplivali na
razmerje varovanja

text

DescriptionOfSourcesOf
HedgeIneffectivenessThatE
mergedInHedgingRela
tionship

Opis
večjih
omejitev
zmožnosti podjetja za
dostopanje do sredstev ali
njihovo uporabo in porav
navo obveznosti skupine

text

ifrs-full

Opis večjih omejitev (na primer zakonske, pogodbene in razkritje: MSRP 12, 13.(a) člen
regulativne omejitve) zmožnosti podjetja za dostopanje
do sredstev ali njihovo uporabo in poravnavo obvez
nosti skupine, kot so (a) tiste, ki omejujejo zmožnost
obvladujočega podjetja ali njegovih odvisnih podjetij za
prenos denarja ali drugih sredstev na druga podjetja v
skupini (ali z njih); in (b) jamstva ali druge zahteve, ki
lahko omejijo dividende in druge razdelitve kapitala, ki
se plačujejo, ali posojila in predujme, ki se dajejo ali
vračajo drugim podjetjem v skupini ali ki jih druga
podjetja v skupini plačujejo, dajejo ali vračajo. [glej:
Odvisna podjetja [member]]

Pojasnilo oznake

DescriptionOfSourcesOf
HedgeIneffectivenessExpec
tedToAffectHedgingRela
tionship

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DescriptionOfSignifican
tRestrictionsOnEntitysAbi
lityToAccessOrUseAsset
sAndSettleLiabilitiesOf
Group

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

DescriptionOfTermsOfSha
resReservedForIssueUnde
rOptionsAndContractsFor
SaleOfShares

DescriptionOfTimingAn
dReasonOfReclassification
BetweenFinancialLiabilitie
sAndEquity

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Opis pogojev pogodbenih sporazumov, ki bi od obvla razkritje: MSRP 12, 14. člen,
dujočega podjetja ali njegovih odvisnih podjetij lahko primer: MSRP 12, B26.(a) člen
zahtevali, da strukturiranemu podjetju zagotovijo
finančno podporo, vključno z dogodki ali okoliščinami,
ki bi poročajoče podjetje lahko izpostavili izgubi (na
primer likvidnostni sporazumi ali sprožilci kreditne
sposobnosti, povezani z obveznostmi nakupa sredstev
strukturiranega podjetja ali zagotovitve finančne podpo
re). [glej: Odvisna podjetja [member]]

Opis pogojev pogodbenih sporazumov, ki bi lahko od razkritje: MSRP 12, 19.F člen
naložbenega podjetja ali njegovih odvisnih podjetij
zahtevali, da nekonsolidiranemu strukturiranemu podje
tju, ki ga obvladuje naložbeno podjetje, zagotovijo
finančno podporo. [glej: Razkritje naložbenih podjetij
[text block]; Odvisna podjetja [member]; Nekonsolidi
rana strukturirana podjetja [member]]

Pojasnilo oznake

Opis časa in razloga za Opis časa prerazvrstitve instrumentov med finančnimi razkritje: MRS 1, 80.A člen
prerazvrstitev med finanč obveznostmi in lastniškim kapitalom ter razloga zanjo.
nimi
obveznostmi
in [glej: Finančne obveznosti]
lastniškim kapitalom

SL

Opis
pogojev
delnic, Opis pogojev delnic, prihranjenih za izdajo na podlagi razkritje: MRS 1, 79.(a)(vii) člen
prihranjenih za izdajo na opcij in prodajnih pogodb za delnice.
podlagi opcij in prodajnih
pogodb za delnice

Opis pogojev pogodbenih
sporazumov, ki bi lahko
od obvladujočega podjetja
ali
njegovih
odvisnih
podjetij zahtevali, da struk
turiranemu podjetju zago
tovijo finančno podporo

text

DescriptionOfTermsOf
ContractualArrange
mentsThatCouldRequirePa
rentOrSubsidiariesToProvi
deFinancialSupportTo
StructuredEntity

ifrs-full

Označba

Opis pogojev pogodbenih
sporazumov, ki bi lahko
od naložbenega podjetja
ali
njegovih
odvisnih
podjetij
zahtevali,
da
nekonsolidiranemu struk
turiranemu podjetju, ki ga
obvladuje
naložbeno
podjetje,
zagotovijo
finančno podporo

Element type and
attributes

text
DescriptionOfTermsOf
ContractualArrange
mentsThatCouldRequireIn
vestmentEntityOrItsSubsi
diariesToProvideFinancial
SupportToUnconsolidated
StructuredEntityControlled
ByInvestmentEntity

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

DescriptionOfTransaction
sAfterReportingPeriod
WithSignificantChangeIn
NumberOfOrdinaryShare
sOutstanding

ifrs-full

Opis transakcij po poroče
valskem
obdobju,
ki
bistveno spremenijo število
uveljavljajočih se navadnih
delnic

Opis transakcij po poročevalskem obdobju, razen tistih, razkritje: MRS 33, 70.(d) člen
ki se obračunavajo v skladu s 64. členom MRS 33, ki bi
pomembno spremenile število uveljavljajočih se
navadnih delnic na koncu obdobja, če bi se te transakcije
zgodile pred koncem poročevalskega obdobja. [glej:
Navadne delnice [member]]

SL

Opis,
komu
poroča Opis, komu poroča skupina v podjetju, ki odloča o primer: MSRP 13, IE65.(a)(ii) člen,
skupina v podjetju, ki usmeritvah in postopkih podjetja za ocenjevanje vred primer: MSRP 13, 93.(g) člen
odloča o usmeritvah in nosti pri določanju poštene vrednosti za obveznosti.
postopkih
ocenjevanja
vrednosti podjetja, obvez
nosti

Opis, komu poroča skupina v podjetju, ki odloča o primer: MSRP 13, IE65.(a)(ii) člen,
usmeritvah in postopkih podjetja za ocenjevanje vred primer: MSRP 13, 93.(g) člen
nosti pri določanju poštene vrednosti za lastne kapi
talske instrumente podjetja. [glej: Lastni kapitalski instru
menti podjetja [member]]

text

ifrs-full

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReport
sLiabilities

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReport
sAssets

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Opis,
komu
poroča
skupina v podjetju, ki
odloča o usmeritvah in
postopkih
ocenjevanja
vrednosti podjetja, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Pojasnilo oznake

text

Označba

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReport
sEntitysOwnEquityInstru
ments

Element type and
attributes

Opis,
komu
poroča Opis, komu poroča skupina v podjetju, ki odloča o primer: MSRP 13, IE65.(a)(ii) člen,
skupina v podjetju, ki usmeritvah in postopkih podjetja za ocenjevanje vred primer: MSRP 13, 93.(g) člen
odloča o usmeritvah in nosti pri določanju poštene vrednosti za sredstva.
postopkih
ocenjevanja
vrednosti podjetja, sredstva

Element name/role URI

text

Prefix
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Opis prehodnih določb Opis prehodnih določb, povezanih z začetkom uporabe razkritje: MRS 8, 28.(e) člen
MSRP, ki se je začel enega od MSRP, ki lahko vplivajo na prihodnja obdobja.
uporabljati, ki lahko vpli [glej: MSRP [member]]
vajo na prihodnja obdobja

Opis vrste varovanja pred Opis vrste varovanja pred tveganjem, ki jo uporablja razkritje: MSRP 7, 22.(a) člen –
tveganjem
podjetje.
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

DescriptionOfTransitional text
ProvisionsOfInitiallyApplie
dIFRSThatMightHaveEffec
tOnFuturePeriods

DescriptionOfTypeOf
Hedge

DescriptionOfTypeOfPlan

DescriptionOfTypeOfReti
rementBenefitPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis vrste programa

Opis vrste pokojninskega Opis vrste pokojninskih programov, tj. z določenimi razkritje: MRS 26, 36.(c) člen
prispevki ali z določenimi zaslužki. [glej: Programi z
programa
določenimi zaslužki [member]]

text

text

Splošen opis vrste programa z določenimi zaslužki. [glej: razkritje: MRS 19, 139.(a) člen
Programi z določenimi zaslužki [member]]

Opis prehodnih določb Opis prehodnih določb, povezanih z začetkom uporabe razkritje: MRS 8, 28.(d) člen
MSRP, ki se je začel enega od MSRP. [glej: MSRP [member]]
uporabljati

DescriptionOfTransitional text
ProvisionsOfInitiallyApplie
dIFRS

ifrs-full

SL

text

Opis transakcij s povezano Opis transakcij s povezanimi strankami. [glej: Povezane razkritje: MRS 24, 18. člen
stranke [member]]
stranko

Sklic

Opis transakcij po poročevalskem obdobju, razen tistih, razkritje: MRS 33, 70.(d) člen
ki se obračunavajo v skladu s 64. členom MRS 33, ki bi
pomembno spremenile število uveljavljajočih se poten
cialnih navadnih delnic na koncu obdobja, če bi se te
transakcije zgodile pred koncem poročevalskega
obdobja. [glej: Navadne delnice [member]; Transakcije
s potencialnimi navadnimi delnicami [member]]

Pojasnilo oznake

DescriptionOfTransactions text
WithRelatedParty

Opis transakcij po poroče
valskem
obdobju,
ki
bistveno spremenijo število
uveljavljajočih se poten
cialnih navadnih delnic

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DescriptionOfTransaction
sAfterReportingPeriod
WithSignificantChangeIn
NumberOfPotentialOrdina
rySharesOutstanding

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Opis vrst jamstev in pove Opis vrst jamstev in z njimi povezanih obvez iz pogodb razkritje: MSRP 15, 119.(e) člen –
zanih obvez
s kupci.
začetek veljavnosti 1.1.2018

Razkritje negotovosti glede Razkritje pomembnih negotovosti, povezanih z dogodki razkritje: MRS 1, 25. člen
sposobnosti podjetja, da ali okoliščinami, ki lahko zbudijo precejšen dvom o
nadaljuje kot delujoče zmožnosti podjetja, da nadaljuje poslovanje.
podjetje [text block]

DescriptionOfTypesOfInco text
meFromStructuredEntities

DescriptionOfTypesOfPro
ductsAndServicesFromW
hichEachReportableSeg
mentDerivesItsRevenues

DescriptionOfTypesOfWar text
rantiesAndRelatedObliga
tions

DescriptionOfUncertaintie
sOfEntitysAbilityToConti
nueAsGoingConcern

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

text

Opis vrst izdelkov in stori Opis vrst izdelkov in storitev, s katerimi pridobiva razkritje: MSRP 8, 22.(b) člen
tev, s katerimi pridobiva prihodke vsak odsek, o katerem se poroča. [glej: Proiz
prihodke vsak odsek, o vodi in storitve [member]; Prihodki]
katerem se poroča

SL

Opis vrst prihodkov iz Opis vrst prihodkov iz strukturiranih podjetij. [glej: primer: MSRP 12, B26.(c) člen,
strukturiranih podjetij
Prihodki iz strukturiranih podjetij]
razkritje: MSRP 12, 27.(b) člen

Opis vrste podpore, zagotovljene podpore odvisnemu razkritje: MSRP 12, 19.E(a) člen
podjetju s strani naložbenega podjetja ali njegovih
odvisnih podjetij brez pogodbene zaveze k podpori.
[glej: Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Odvisna
podjetja [member]]

Opis vrste podpore, zago
tovljene
odvisnemu
podjetju s strani naložbe
nega podjetja ali njegovih
odvisnih podjetij brez
pogodbene zaveze

text

DescriptionOfTypeOfSup
portProvidedToSubsidiary
WithoutHavingContrac
tualObligationToDoSo

Opis vrste finančne ali druge podpore (npr. nakup sred razkritje: MSRP 12, 15.(a) člen,
stev strukturiranega podjetja ali instrumentov, ki jih je razkritje: MSRP 12, 30.(a) člen
izdalo to podjetje), ki jo je podjetje zagotovilo struktu
riranemu podjetju, ne da bi bilo k temu pogodbeno
zavezano, vključno s primeri, ko je podjetje strukturira
nemu podjetju pomagalo pri pridobitvi finančne
podpore. [glej: Odvisna podjetja [member]; Podpora,
zagotovljena strukturiranemu podjetju brez pogodbene
zaveze]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Opis vrste podpore, zago
tovljene strukturiranemu
podjetju brez pogodbene
zaveze

Element type and
attributes

DescriptionOfTypeOfSup text
portProvidedToStructure
dEntityWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

DescriptionOfValuation
ProcessesUsedInFairValue
MeasurementAssets

DescriptionOfValuation
ProcessesUsedInFairValue
MeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

DescriptionOfValuation
ProcessesUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

DescriptionOfValuation
TechniquesAndKeyMode
lInputsUsedForDeterminin
gNoncontrollingInterestI
nAnAcquireeMeasuredAt
FairValue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti in pomembnih
vložkov, uporabljenih za
merjenje neobvladujočih
deležev v prevzetem podje
tju, merjenih po pošteni
vrednosti

Opis postopkov ocenje
vanja vrednosti, ki se
uporabljajo pri merjenju
poštene vrednosti, obvez
nosti

Opis postopkov ocenje
vanja vrednosti, ki se
uporabljajo pri merjenju
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Opis postopkov ocenje
vanja vrednosti, ki se
uporabljajo pri merjenju
poštene vrednosti, sredstva

Opis tehnik ocenjevanja vrednosti in pomembnih vlož razkritje: MSRP 3, B64.(o)(ii) člen
kov, uporabljenih za merjenje neobvladujočih deležev v
prevzetem podjetju, merjenih po pošteni vrednosti, za
poslovne združitve, v katerih ima prevzemnik na
datum prevzema manj kot 100 % lastniških deležev v
prevzetem podjetju. [glej: Po pošteni vrednosti [mem
ber]; Poslovne združitve [member]; Tehnike ocenjevanja
vrednosti [member]]

Opis postopkov ocenjevanja vrednosti, ki jih uporablja razkritje: MSRP 13, 93.(g) člen
podjetje pri merjenju poštene vrednosti obveznosti (kar
na primer vključuje tudi način, kako podjetje določa
svojo usmeritev in postopke ocenjevanja vrednosti ter
analizira spremembe pri merjenjih poštene vrednosti
med posameznimi obdobji).

Opis postopkov ocenjevanja vrednosti, ki jih uporablja razkritje: MSRP 13, 93.(g) člen
podjetje pri merjenju poštene vrednosti lastnih kapital
skih instrumentov podjetja (kar na primer vključuje tudi
način, kako podjetje določa svojo usmeritev in postopke
ocenjevanja vrednosti ter analizira spremembe pri merje
njih poštene vrednosti med posameznimi obdobji).

Opis postopkov ocenjevanja vrednosti, ki jih uporablja razkritje: MSRP 13, 93.(g) člen
podjetje pri merjenju poštene vrednosti sredstev (kar na
primer vključuje tudi način, kako podjetje določa svojo
usmeritev in postopke ocenjevanja vrednosti ter analizira
spremembe pri merjenjih poštene vrednosti med posa
meznimi obdobji).

Opis
neizpolnjenih Opis neizpolnjenih pogojev in drugih obvez v zvezi z razkritje: MRS 41, 57.(b) člen
pogojev in drugih obvez v državnimi podporami za kmetijsko dejavnost. [glej:
zvezi z državno podporo Država [member]; Državne podpore]
za kmetijsko dejavnost

Označba

SL

text

text

Element type and
attributes

DescriptionOfUnfulfilled
ConditionsAndOtherCon
tingenciesAttachedToGo
vernmentGrantForAgricul
turalActivity

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo
pri merjenju poštene vred
nosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

text
DescriptionOfValuation
TechniquesUsedInFairVa
lueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

text

text

DescriptionOfValuation
TechniquesUsedInFairVa
lueMeasurementLiabilities

DescriptionOfValuation
TechniquesUsedToMeasu
reFairValueLessCostsOfDi
sposal

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo
pri merjenju poštene vred
nosti, zmanjšane za stroške
odtujitve

Sklic

Opis tehnik ocenjevanja vrednosti, ki se uporabljajo pri razkritje: MRS 36, 134.(e) člen,
merjenju poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtu razkritje: MRS 36, 130.(f)(ii) člen
jitve, za denar ustvarjajočo enoto (skupino enot). [glej:
Tehnike ocenjevanja vrednosti [member]]

Opis tehnik ocenjevanja vrednosti (na primer tržni razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
način, stroškovni način in na donosu zasnovani način),
ki se uporabljajo pri merjenju poštene vrednosti obvez
nosti. [glej: Tehnike ocenjevanja vrednosti [member];
Stroškovni način [member]; Na donosu zasnovani
način [member]; Tržni način [member]]

Opis tehnik ocenjevanja vrednosti (na primer tržni razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
način, stroškovni način in na donosu zasnovani način),
ki se uporabljajo pri merjenju poštene vrednosti lastnih
kapitalskih instrumentov podjetja. [glej: Tehnike ocenje
vanja vrednosti [member]; Stroškovni način [member];
Na donosu zasnovani način [member]; Tržni način
[member]]

Opis tehnik ocenjevanja vrednosti (na primer tržni razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
način, stroškovni način in na donosu zasnovani način),
ki se uporabljajo pri merjenju poštene vrednosti sredstev.
[glej: Tehnike ocenjevanja vrednosti [member]; Stroš
kovni način [member]; Na donosu zasnovani način
[member]; Tržni način [member]]

Opis tehnik ocenjevanja vrednosti in ključnih vložkov v razkritje: MSRP 3, B67.(b)(iii) člen
model, ki se uporabljajo za merjenje sredstev ali obvez
nosti iz pogojnega nadomestila. [glej: Tehnike ocenje
vanja vrednosti [member]]

Pojasnilo oznake

SL

Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo
pri merjenju poštene vred
nosti, obveznosti

Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo
pri merjenju poštene vred
nosti, sredstva

text

DescriptionOfValuation
TechniquesUsedInFairVa
lueMeasurementAssets

Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti
in
ključnih
vložkov v model, ki se
uporabljajo za merjenje
pogojnega nadomestila

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

text
DescriptionOfValuation
TechniquesAndKeyMode
lInputsUsedToMeasureCon
tingentConsideration

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis, ali se naložba v
pridruženo podjetje meri
z
uporabo
kapitalske
metode ali po pošteni
vrednosti

DescriptionOfWhetherEnti text
tyIsRequiredToAbsorbLos
sesOfStructuredEntitiesBe
foreOtherParties

DescriptionOfWhetherIn
text
vestmentInAssociateIsMea
suredUsingEquityMethodO
rAtFairValue

DescriptionOfWhetherIn
vestmentInJointVentureI
sMeasuredUsingEquityMet
hodOrAtFairValue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Opis, ali se naložba v Opis, ali se naložba v skupni podvig meri z uporabo razkritje: MSRP 12, 21.(b)(i) člen
skupni podvig meri z kapitalske metode ali po pošteni vrednosti. [glej: Po
uporabo kapitalske metode pošteni vrednosti [member]; Skupni podvigi [member]]
ali po pošteni vrednosti

Opis, ali se naložba v pridruženo podjetje meri z razkritje: MSRP 12, 21.(b)(i) člen
uporabo kapitalske metode ali po pošteni vrednosti.
[glej: Po pošteni vrednosti [member]; Pridružena podjetja
[member]]

Opis,
kdaj
podjetje Opis, kdaj podjetje običajno izpolni svoje izvršitvene razkritje: MSRP 15, 119.(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018
običajno izpolni izvršit obveze. [glej: Izvršitvene obveze [member]]
vene obveze

SL

text

Opis, ali mora podjetje Opis, ali mora podjetje absorbirati izgube strukturiranih primer: MSRP 12, B26.(d) člen
absorbirati izgube struktu podjetij pred drugimi strankami.
riranih
podjetij
pred
drugimi strankami

text

DescriptionOfWhenEntity
TypicallySatisfiesPerfor
manceObligations

ifrs-full

Razkritje
prostovoljne Razkritje prostovoljne spremembe računovodske usmeri razkritje: MRS 8, 29. člen
spremembe računovodske tve.
usmeritve [text block]

text block

DescriptionOfVoluntaryC
hangeInAccountingPolicy

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Opis odmernih zahtev za Opis odmernih zahtev za vrsto dogovora za plačilo na razkritje: MSRP 2, 45.(a) člen
dogovor za plačilo na podlagi delnic, ki je obstajal kadar koli v obdobju.
podlagi delnic
Podjetja z vsebinsko podobnimi vrstami dogovorov za
plačilo na podlagi delnic lahko te informacije združijo.
[glej: Dogovori za plačilo na podlagi delnic [member]]

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfVestingRe
quirementsForSharebased
PaymentArrangement

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
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Finančne obveznosti, dolo
čene kot merjene po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [abstract]

Posojila ali terjatve, dolo
čene kot merjene po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [abstract]

DesignatedFinancialLiabili
tiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

DesignatedLoansOrRecei
vablesAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Opis, ali je sprememba Opis, ali je sprememba računovodske usmeritve skladna razkritje: MRS 8, 28.(b) člen
računovodske
usmeritve s prehodnimi določbami MSRP, ki se je začel uporabljati.
skladna s prehodnimi [glej: MSRP [member]]
določbami MSRP, ki se je
začel uporabljati

SL

text

DescriptionWhetherChan
geInAccountingPolicyIsMa
deInAccordanceWithTran
sitionalProvisionsOfInitial
lyAppliedIFRS

ifrs-full

Opis, ali se element tretje osebe za izboljšanje kreditne razkritje: MSRP 13, 98. člen
kakovosti odraža v merjenju poštene vrednosti obvezno
sti, merjenih po pošteni vrednosti in izdanih z neloč
ljivim elementom tretje osebe za izboljšanje kreditne
kakovosti. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

Opis, ali se element tretje
osebe
za
izboljšanje
kreditne kakovosti odraža
v merjenju poštene vred
nosti

text

DescriptionOfWhetherT
hirdpartyCreditEnhance
mentIsReflectedInFairVa
lueMeasurement

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Opis, ali obstajajo možni Opis, ali obstajajo možni vplivi, ki niso praktično ugoto razkritje: MRS 12, 82.A člen
vplivi davka iz dobička, ki vljivi, davka iz dobička, ki bo izhajal iz plačila dividend
niso praktično ugotovljivi delničarjem podjetja po zakonodajah, v katerih je davek
iz dobička plačljiv po višji ali nižji stopnji, če se del
čistega dobička ali celotni čisti dobiček ali zadržani
čisti dobiček izplača kot dividende delničarjem podjetja,
ali v katerih je davek iz dobička vračljiv ali plačljiv, če se
del čistega dobička ali celotni čisti dobiček ali zadržani
čisti dobiček izplača kot dividende delničarjem podjetja.
[glej: Zadržani čisti dobiček]

Označba

text

Element type and
attributes

DescriptionOfWhetherThe
reArePotentialIncomeTax
ConsequencesNotPractica
blyDeterminable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DifferenceBetweenCarryin
gAmountOfFinancialLiabi
lityAndAmountContrac
tuallyRequiredToPayAtMa
turityToHolderOfObliga
tion

DilutedEarningsLossPerS
hare

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Popravljeni čisti dobiček Znesek dobička (izgube), ki se nanaša na navadne last razkritje: MRS 33, 66. člen
nike kapitala obvladujočega podjetja (števec), deljen s
(izguba) na delnico
tehtanim povprečnim številom uveljavljajočih se
navadnih delnic v obračunskem obdobju (imenovalec),
pri čemer je oboje prilagojeno za učinke vseh popra
vljalnih potencialnih navadnih delnic. [glej: Navadne
delnice [member]; Tehtano povprečje [member]]

X.XX duration

Znesek, za katerega je knjigovodska vrednost finančne razkritje: MSRP 7, 10.(b) člen,
obveznosti višja (nižja) od zneska, ki bi ga podjetje po razkritje: MSRP 7, 10.A(b) člen
pogodbi moralo plačati imetniku obveznosti ob zapad – začetek veljavnosti 1.1.2018
losti. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

Razlika med knjigovodsko
vrednostjo finančne obvez
nosti in zneskom, ki ga je
po pogodbi treba plačati
imetniku obveznosti ob
zapadlosti

Znesek razlike med knjigovodsko vrednostjo obveznosti razkritje: OPMSRP 17, 15. člen
za dividende in knjigovodsko vrednostjo nedenarnih
sredstev, razdeljenih pri poravnavi obveznosti za divi
dende. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

Pojasnilo, ki uporabnikom računovodskih izkazov razkritje: MSRP 2, 46. člen
omogoča razumevanje, kako je bila določena poštena
vrednost prejetega blaga ali storitev ali poštena vrednost
podeljenih kapitalskih instrumentov v dogovorih za
plačilo na podlagi delnic. [glej: Dogovori za plačilo na
podlagi delnic [member]]

X instant

Razlika med knjigovodsko
vrednostjo obveznosti za
dividende in knjigovodsko
vrednostjo
razdeljenih
nedenarnih sredstev

Pojasnilo, kako se je dolo
čila
poštena
vrednost
prejetega blaga ali storitev
ali poštena vrednost kapi
talskih
instrumentov,
podeljenih v plačilih na
podlagi delnic

Uničenje večjega proizva Ta pripadnik pomeni uničenje večjega proizvajalnega primer: MRS 10, 22.(d) člen
obrata.
jalnega obrata [member]

Označba

SL

ifrs-full

DifferenceBetweenCarryin X duration credit
gAmountOfDividendsPaya
bleAndCarryingAmountOf
NoncashAssetsDistributed

ifrs-full

text

DeterminationOfFairVa
lueOfGoodsOrServicesRe
ceivedOrFairValueOfEqui
tyInstrumentsGrantedOnS
harebasedPayments

ifrs-full

member

Element type and
attributes

DestructionOfMajorPro
ductionPlantMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Popravljeni čisti dobiček Popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavlje razkritje: MRS 33, 68. člen
(izguba) na delnico iz usta nega poslovanja. [glej: Popravljeni čisti dobiček (izguba)
vljenega poslovanja
na delnico; Ustavljeno poslovanje [member]]

Popravljeni čisti dobiček
(izguba) na delnico iz usta
vljenega
poslovanja,
vključno s čistim gibanjem
stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije in čistim giba
njem povezanega odlože
nega davka

DilutedEarningsLossPerSha X.XX duration
reFromDiscontinuedOpera
tions

DilutedEarningsLossPerSha X.XX duration
reFromDiscontinuedOpera
tionsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDefer
redTax

ifrs-full

ifrs-full

SL

Popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavlje razkritje: MSRP 14, 26. člen
nega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in
čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Popra
vljeni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje
stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije, povezano s poslovnim izidom, in čisto
gibanje povezanega odloženega davka; Ustavljeno poslo
vanje [member]]

Popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranje razkritje: MSRP 14, 26. člen
nega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in
čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Popra
vljeni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje
stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije, povezano s poslovnim izidom, in čisto
gibanje povezanega odloženega davka; Ohranjeno poslo
vanje [member]]

Popravljeni čisti dobiček
(izguba) na delnico iz
ohranjenega
poslovanja,
vključno s čistim gibanjem
stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije in čistim giba
njem povezanega odlože
nega davka

Sklic

DilutedEarningsLossPerSha X.XX duration
reFromContinuingOpera
tionsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDefer
redTax

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Popravljeni čisti dobiček Popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranje razkritje: MRS 33, 66. člen
(izguba) na delnico iz nega poslovanja. [glej: Ohranjeno poslovanje [member];
ohranjenega poslovanja
Popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico]

Element type and
attributes

DilutedEarningsLossPerSha X.XX duration
reFromContinuingOpera
tions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Neposredni
odhodki za
nepremičnine

shares

DilutiveEffectOfShareOp
tionsOnNumberOfOrdina
ryShares

DirectFinanceLeasesAcqui member
redInBusinessCombination
Member

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProper
tyAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Neposredni
finančni Ta pripadnik pomeni neposredne finančne najeme, ki so primer: MSRP 3, B64.(h) člen
najemi,
pridobljeni
v bili pridobljeni v poslovni združitvah. [glej: Poslovne
poslovni združitvi [mem združitve [member]]
ber]

shares

DilutiveEffectOfConverti
bleInstrumentsOnNumbe
rOfOrdinaryShares

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Neposredni
poslovni
odhodki za naložbene
nepremičnine [abstract]

poslovni Znesek neposrednih poslovnih odhodkov (vključno s splošna praksa: MRS 40, 75.(f)
naložbene popravili in vzdrževanjem), ki izhajajo iz naložbenih člen
nepremičnin. [glej: Naložbene nepremičnine]

Popravljalni učinek delni Število popravljalnih potencialnih navadnih delnic, ki se splošna praksa: MRS 33, 70.(b)
ških opcij na število nanašajo na predpostavljeno uveljavitev delniških opcij člen
navadnih delnic
podjetja.

SL

Popravljalni učinek zamen Število popravljalnih potencialnih navadnih delnic, ki se splošna praksa: MRS 33, 70.(b)
ljivih instrumentov na nanašajo na predpostavljeno zamenjavo zamenljivih člen
število navadnih delnic
instrumentov podjetja.

Popravljeni čisti dobiček na
delnico [abstract]

DilutedEarningsPerSha
reAbstract

Sklic

Popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico, ki vključuje razkritje: MSRP 14, 26. člen
čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odlože
nega davka. [glej: Popravljeni čisti dobiček (izguba) na
delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije, povezano s poslovnim
izidom, in čisto gibanje povezanega odloženega davka]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Popravljeni čisti dobiček
(izguba)
na
delnico,
vključno s čistim gibanjem
stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije in čistim giba
njem povezanega odlože
nega davka

Element type and
attributes

DilutedEarningsLossPerSha X.XX duration
reIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

text block

DisclosureOfAccounting
JudgementsAndEstimate
sExplanatory

DisclosureOfAccruedEx
pensesAndOtherLiabilitie
sExplanatory

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesAbstract

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Sklic

Uradni list Evropske unije

Razkritje
pridobljenih Razkritje terjatev, pridobljenih v poslovni združitvi. [glej: razkritje: MSRP 3, B64.(h) člen
Poslovne združitve [member]]
terjatev [text block]

Razkritje
pridobljenih
terjatev [abstract]

Razkritje vnaprej vraču Razkritje vnaprej vračunanih stroškov in drugih obvez splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
nanih stroškov in drugih nosti. [glej: Vnaprej vračunani stroški; Druge obveznosti] člen
obveznosti [text block]

Razkritje
računovodskih Razkritje presoj, ki jih je poslovodstvo opravilo pri splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
presoj in ocen [text block] procesu izvrševanja računovodskih usmeritev podjetja, člen
ki imajo največji vpliv na zneske, pripoznane v računo
vodskih izkazih, skupaj z informacijami o predpostavkah
podjetja glede prihodnosti in drugih glavnih virih nego
tovosti ocene ob koncu poročevalskega obdobja, ki
pomenijo precejšnje tveganje, da bodo v naslednjem
letu povzročili pomembno prilagoditev knjigovodskih
vrednosti sredstev in obveznosti. [glej: Knjigovodska
vrednost [member]]

Odhodki za plače direktor Znesek prejemkov, ki so bili plačani ali se bodo plačali splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
direktorjem podjetja.
člen
jev

Znesek neposrednih poslovnih odhodkov (vključno s razkritje: MRS 40, 75.(f)(iii) člen
popravili in vzdrževanjem), ki izhajajo iz naložbenih
nepremičnin, ki v obdobju niso ustvarile prihodkov od
najemnin, pripoznanih v poslovnem izidu. [glej: Nalož
bene nepremičnine]

Znesek neposrednih poslovnih odhodkov (vključno s razkritje: MRS 40, 75.(f)(ii) člen
popravili in vzdrževanjem), ki izhajajo iz naložbenih
nepremičnin, ki so v obdobju ustvarile prihodke od
najemnin, pripoznane v poslovnem izidu. [glej: Nalož
bene nepremičnine]

Pojasnilo oznake

SL

X duration debit

DirectorsRemunerationEx
pense

ifrs-full

Neposredni
poslovni
odhodki za naložbene
nepremičnine, ki ne ustvar
jajo prihodkov od najem
nin

X duration debit

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty
NotGeneratingRentalIn
come

ifrs-full

Neposredni
poslovni
odhodki za naložbene
nepremičnine, ki ustvarjajo
prihodke od najemnin

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty
GeneratingRentalIncome

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/262
29.5.2019

Sklic

Razkritje dodatnih infor Razkritje dodatnih informacij o najemnih dejavnostih razkritje: MSRP 16, 59. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019
macij o najemnih dejavno najemnika.
stih za najemnika [text
block]

Razkritje dodatnih infor Razkritje dodatnih informacij o najemnih dejavnostih razkritje: MSRP 16, 92. člen –
macij o najemnih dejavno najemodajalca.
začetek veljavnosti 1.1.2019
stih za najemodajalca [text
block]

text block

text block

text block

text block

DisclosureOfActualClaims
ComparedWithPreviousE
stimatesExplanatory

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutDefinedBe
nefitPlansExplanatory

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutLeasingAc
tivitiesForLesseeExplana
tory

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutLeasingAc
tivitiesForLessorExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

SL

Razkritje dodatnih infor Razkritje dodatnih informacij o programih z določenimi razkritje: MRS 19, 137. člen
macij o programih z dolo zaslužki, potrebno za izpolnitev ciljev MRS 19. [glej:
čenimi
zaslužki
[text Programi z določenimi zaslužki [member]]
block]

Razkritje dejanskih škod v Razkritje dejanskih škod v primerjavi s prejšnjimi razkritje: MSRP 4, 39.(c)(iii) člen
primerjavi s prejšnjimi ocenami (tj. razvoj škod). Razkritje razvoja škod sega
ocenami [text block]
nazaj do obdobja, v katerem so nastale prve pomembne
škode in za katero še vedno obstaja negotovost glede
zneska in časovnega okvira izplačil škod, vendar ne več
kot deset let nazaj. Zavarovatelju ni treba razkriti teh
informacij v povezavi s škodami, pri katerih se negoto
vost glede zneska in časovnega okvira plačila razjasni v
roku enega leta.

Razkritje
pridobljenih Preglednica z razkritjem informacij, povezanih s terjat razkritje: MSRP 3, B64.(h) člen
vami, pridobljenimi v poslovnih združitvah.
terjatev [table]

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesTable

table

Pojasnilo oznake

Razkritje
pridobljenih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
terjatev [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfAllowanceFor text block
CreditLossesExplanatory

DisclosureOfAmountsAri
singFromInsuranceCon
tractsExplanatory

DisclosureOfAmountsIn
curredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesAbstract

DisclosureOfAmountsIn
curredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje stroškov podjetja
za zagotavljanje storitev
ključnega
poslovodnega
osebja, ki jih zagotavljajo
ločena poslovodna podjetja
[text block]

Razkritje stroškov podjetja
za zagotavljanje storitev
ključnega
poslovodnega
osebja, ki jih zagotavljajo
ločena poslovodna podjetja
[abstract]

Razkritje stroškov podjetja za zagotavljanje storitev klju razkritje: MRS 24, 18.A člen
čnega poslovodnega osebja, ki jih zagotavljajo ločena
poslovodna podjetja. [glej: Ključno poslovodno osebje
podjetja ali obvladujočega podjetja [member]; Ločena
poslovodna podjetja [member]]

Razkritje zneskov, ki izha Razkritje informacij, ki navajajo in pojasnjujejo zneske v razkritje: MSRP 4, 36. člen
jajo
iz
zavarovalnih računovodskih izkazih podjetja, ki izhajajo iz zavaro
pogodb [text block]
valnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [mem
ber]]

Razkritje popravkov vred Razkritje popravkov vrednosti za kreditne izgube v zvezi splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
nosti za kreditne izgube z oslabitvami finančnih sredstev zaradi kreditnih izgub. člen
[text block]
[glej: Finančna sredstva]

Razkritje dodatnih infor Razkritje dodatnih informacij, ki niso predstavljene razkritje: MRS 1, 112.(c) člen
drugje v računovodskih izkazih, vendar so pomembne
macij [text block]
za razumevanje računovodskih izkazov.

Razkritje dodatnih infor Razkritje dodatnih informacij, ki so lahko pomembne za primer: MRS 7, 50. člen
macij za razumevanje uporabnike računovodskih izkazov pri razumevanju
finančnega položaja in finančnega položaja in likvidnosti podjetja.
likvidnosti podjetja [text
block]

Označba

SL

text block

text block

DisclosureOfAdditionalIn
formationExplanatory

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutUnderstan
dingFinancialPositionsAnd
LiquidityOfEntityExplana
tory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje stroškov podjetja Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s stroški razkritje: MRS 24, 18.A člen
za zagotavljanje storitev podjetja za zagotavljanje storitev ključnega poslovodnega
ključnega
poslovodnega osebja, ki jih zagotavljajo ločena poslovodna podjetja.
osebja, ki jih zagotavljajo
ločena poslovodna podjetja
[table]

Opis zneskov možnih Opis zneskov praktično ugotovljivih možnih vplivov razkritje: MRS 12, 82.A člen
vplivov davka iz dobička, davka iz dobička, ki bi izhajali iz plačila dividend delni
ki so praktično ugotovljivi čarjem podjetja po zakonodajah, v katerih je davek iz
dobička plačljiv po višji ali nižji stopnji, če se del čistega
dobička ali celotni čisti dobiček ali zadržani čisti dobiček
izplača kot dividende delničarjem podjetja, ali v katerih
je davek iz dobička vračljiv ali plačljiv, če se del čistega
dobička ali celotni čisti dobiček ali zadržani čisti dobiček
izplača kot dividende delničarjem podjetja. [glej: Zadr
žani čisti dobiček]

table

text
DisclosureOfAmountsOf
PotentialIncomeTaxConse
quencesPracticablyDetermi
nableExplanatory

ifrs-full

Sklic

DisclosureOfAmountsIn
curredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesTable

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje stroškov podjetja Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
za zagotavljanje storitev ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
ključnega
poslovodnega na eni ali več oseh razpredelnice.
osebja, ki jih zagotavljajo
ločena poslovodna podjetja
[line items]

Element type and
attributes

DisclosureOfAmountsIn
curredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilitiesT
hatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanT
welveMonthsAfterRepor
tingDateAbstract

DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilitiesT
hatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanT
welveMonthsAfterRepor
tingDateExplanatory

DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilitiesT
hatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanT
welveMonthsAfterRepor
tingDateLineItems

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

text block

Element type and
attributes
Sklic

Razkritje
zneskov,
ki Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
morajo biti povrnjeni ali ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
poravnani po dvanajstih na eni ali več oseh razpredelnice.
mesecih za razrede sred
stev in obveznosti, ki
vsebujejo
zneske,
ki
morajo biti povrnjeni ali
poravnani tako prej kot v
dvanajstih mesecih po
datumu poročanja kot po
dvanajstih mesecih po
datumu poročanja [line
items]

Razkritje zneskov, ki morajo biti povrnjeni ali poravnani razkritje: MRS 1, 61. člen
po dvanajstih mesecih za razrede sredstev in obveznosti,
ki vsebujejo zneske, ki morajo biti povrnjeni ali porav
nani tako prej kot v dvanajstih mesecih po datumu
poročanja kot po dvanajstih mesecih po datumu poro
čanja.

Pojasnilo oznake

SL

Razkritje
zneskov,
ki
morajo biti povrnjeni ali
poravnani po dvanajstih
mesecih za razrede sred
stev in obveznosti, ki
vsebujejo
zneske,
ki
morajo biti povrnjeni ali
poravnani tako prej kot v
dvanajstih mesecih po
datumu poročanja kot po
dvanajstih mesecih po
datumu poročanja [text
block]

Razkritje
zneskov,
ki
morajo biti povrnjeni ali
poravnani po dvanajstih
mesecih za razrede sred
stev in obveznosti, ki
vsebujejo
zneske,
ki
morajo biti povrnjeni ali
poravnani tako prej kot v
dvanajstih mesecih po
datumu poročanja kot po
dvanajstih mesecih po
datumu
poročanja
[abstract]

Označba

L 143/266
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29.5.2019

Sklic

Razkritje analize drugega Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
vseobsegajočega
donosa ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
po postavkah [line items] na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje analize drugega Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MRS 1, 106.A člen
vseobsegajočega
donosa drugega vseobsegajočega donosa po postavkah.
po postavkah [table]

DisclosureOfAnalysisOfOt
herComprehensiveIncome
ByItemLineItems

DisclosureOfAnalysisOfOt
herComprehensiveIncome
ByItemTable

ifrs-full

table

vseobsegajočega razkritje: MRS 1, 106.A člen

ifrs-full

drugega

Razkritje analize drugega Celotno razkritje analize
vseobsegajočega
donosa donosa po postavkah.
po postavkah [text block]

DisclosureOfAnalysisOfOt
herComprehensiveIncome
ByItemExplanatory

ifrs-full

SL

text block

Razkritje analize drugega
vseobsegajočega
donosa
po postavkah [abstract]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z zneski, ki razkritje: MRS 1, 61. člen
morajo biti povrnjeni ali poravnani po dvanajstih
mesecih za razrede sredstev in obveznosti, ki vsebujejo
zneske, ki morajo biti povrnjeni ali poravnani tako prej
kot v dvanajstih mesecih po datumu poročanja kot po
dvanajstih mesecih po datumu poročanja.

Pojasnilo oznake

DisclosureOfAnalysisOfOt
herComprehensiveIncome
ByItemAbstract

Razkritje
zneskov,
ki
morajo biti povrnjeni ali
poravnani po dvanajstih
mesecih za razrede sred
stev in obveznosti, ki
vsebujejo
zneske,
ki
morajo biti povrnjeni ali
poravnani tako prej kot v
dvanajstih mesecih po
datumu poročanja kot po
dvanajstih mesecih po
datumu poročanja [table]

Označba

ifrs-full

table

Element type and
attributes

DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilitiesT
hatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanT
welveMonthsAfterRepor
tingDateTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Sklic

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o dogovorih, ki ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
vključujejo pravno obliko na eni ali več oseh razpredelnice.
najema [line items]

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij o dogovorih, ki razkritje: SOP 27, 10. člen –
macij o dogovorih, ki vključujejo pravno obliko najema.
datum prenehanja veljavnosti
vključujejo pravno obliko
1.1.2019
najema [table]

DisclosureOfArrangement text block
sInvolvingLegalFormOfLea
seExplanatory

DisclosureOfArrangement
sInvolvingLegalFormOfLea
seLineItems

DisclosureOfArrangement table
sInvolvingLegalFormOfLea
seTable

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRi
skOfMaterialAdjustmen
tAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje
sredstev
in
obveznosti,
za
katere
obstaja znatno tveganje
pomembne
prilagoditve
[abstract]

SL

Razkritje dogovorov, ki Celotno razkritje za dogovore, ki vključujejo pravno razkritje: SOP 27, Razkritje –
datum prenehanja veljavnosti
vključujejo pravno obliko obliko najema.
najema [text block]
1.1.2019

Razkritje podrobnih infor
macij o dogovorih, ki
vključujejo pravno obliko
najema [abstract]

DisclosureOfArrangement
sInvolvingLegalFormOfLea
seAbstract

Razkritje analize sedanje vrednosti obveze za določene primer: MRS 19, 137. člen
zaslužke, ki razlikuje med naravo, značilnostmi in
tveganji obveze. Takšno razkritje lahko razlikuje: (a)
med zneski, dolgovanimi aktivnim članom, nekdanjim
članom in upokojencem; (b) med zajamčenimi zaslužki
in zaslužki, ki so obračunani, vendar niso zajamčeni; in
(c) med pogojnimi zaslužki, zneski, ki jih je mogoče
pripisati povečanju prihodnjih plač, in drugimi zaslužki.
[glej: Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje analize sedanje
vrednosti obveze za dolo
čene zaslužke, ki razlikuje
med naravo, značilnostmi
in tveganji [text block]

Element type and
attributes

DisclosureOfAnalysisOfPre text block
sentValueOfDefinedBenefit
ObligationThatDistinguis
hesNatureCharacteristic
sAndRisksExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfAssetsReco
gnisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWithCu
stomersAbstract

DisclosureOfAssetsReco
gnisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWithCu
stomersExplanatory

DisclosureOfAssetsReco
gnisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWithCu
stomersLineItems

DisclosureOfAssetsReco
gnisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWithCu
stomersTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

text block

Razkritje
sredstev
in Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s sredstvi in razkritje: MRS 1, 125. člen
obveznosti,
za
katere obveznostmi, za katere obstaja znatno tveganje
obstaja znatno tveganje pomembne prilagoditve.
pomembne
prilagoditve
[table]

DisclosureOfAssetsAndLia table
bilitiesWithSignificantRi
skOfMaterialAdjustmentTa
ble

ifrs-full

Razkritje sredstev, pripo Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s sredstvi, razkritje: MSRP 15, 128.(a) člen
znanih na podlagi stroš pripoznanimi na podlagi stroškov, povezanih s pridobit – začetek veljavnosti 1.1.2018
kov, povezanih s pridobit vijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci.
vijo ali izpolnitvijo pogodb
s kupci [table]

Razkritje sredstev, pripo Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
znanih na podlagi stroš ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
kov, povezanih s pridobit na eni ali več oseh razpredelnice.
vijo ali izpolnitvijo pogodb
s kupci [line items]

Razkritje sredstev, pripo Razkritje sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, razkritje: MSRP 15, 128.(a) člen
znanih na podlagi stroš povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci. – začetek veljavnosti 1.1.2018
kov, povezanih s pridobit
vijo ali izpolnitvijo pogodb
s kupci [text block]

SL

Razkritje sredstev, pripo
znanih na podlagi stroš
kov, povezanih s pridobit
vijo ali izpolnitvijo pogodb
s kupci [abstract]

Razkritje
sredstev
in Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
obveznosti,
za
katere ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
obstaja znatno tveganje na eni ali več oseh razpredelnice.
pomembne
prilagoditve
[line items]

Sklic

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRi
skOfMaterialAdjustmentLi
neItems

Pojasnilo oznake

Razkritje
sredstev
in Razkritje sredstev in obveznosti, za katere obstaja razkritje: MRS 1, 125. člen
obveznosti,
za
katere precejšnje tveganje pomembne prilagoditve v naslednjem
obstaja znatno tveganje letu.
pomembne
prilagoditve
[text block]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfAssetsAndLia text block
bilitiesWithSignificantRi
skOfMaterialAdjustmentEx
planatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

text block

DisclosureOfAuthorisatio
nOfFinancialStatementsEx
planatory

DisclosureOfAvailablefor
saleAssetsExplanatory

DisclosureOfBasisOfConso text block
lidationExplanatory

DisclosureOfBasisOfPrepa
rationOfFinancialState
mentsExplanatory

DisclosureOfBiologicalAs
setsAndGovernment
GrantsForAgriculturalActi
vityExplanatory

DisclosureOfBorrowing
CostsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Sklic

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Razkritje stroškov izposo Celotno razkritje za stroške izposojanja.
janja [text block]

text block

Uradni list Evropske unije

razkritje: MRS 23, Razkritje

Razkritje bioloških sred Celotno razkritje za biološka sredstva, kmetijske pridelke razkritje: MRS 41, Razkritje
stev, kmetijskih pridelkov ob pospravitvi in državne podpore v zvezi z biološkimi
ob pospravitvi in državnih sredstvi.
podpor v zvezi z biolo
škimi sredstvi [text block]

text block

Razkritje
podlage
za Razkritje podlage, uporabljene za pripravo računovod splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
pripravo
računovodskih skih izkazov.
člen
izkazov [text block]

Razkritje
podlage
za Razkritje podlage, uporabljene za konsolidacijo.
konsolidacijo [text block]

Razkritje finančnih sred Razkritje finančnih sredstev, razvrščenih kot razpolo splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
stev, razpoložljivih za žljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva člen
prodajo [text block]
za prodajo]

Razkritje odobritve raču Razkritje odobritve računovodskih izkazov za izdajo.
novodskih izkazov [text
block]

Razkritje plačil revizorjem Razkritje nadomestil, izplačanih revizorjem podjetja.
[text block]

Označba

SL

text block

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfAuditorsRe
munerationExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/270
29.5.2019

table

text block

DisclosureOfBusinessCom
binationsExplanatory

DisclosureOfBusinessCom
binationsLineItems

DisclosureOfBusinessCom
binationsTable

DisclosureOfCashAnd
BankBalancesAtCentral
BanksExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MSRP 3, Razkritja

Razkritje stanj denarnih Razkritje stanj denarnih sredstev in stanj na računih pri splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
sredstev in stanj na računih centralnih bankah.
člen
pri centralnih bankah [text
block]

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij v zvezi podrob razkritje: MSRP 3, B64. člen
macij o poslovni združitvi nostmi o poslovnih združitvah.
[table]

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o poslovni združitvi ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.
[line items]

Razkritje poslovnih zdru Celotno razkritje za poslovne združitve.
žitev [text block]

Razkritje podrobnih infor
macij o poslovni združitvi
[abstract]

DisclosureOfBusinessCom
binationsAbstract

ifrs-full

Razkritje razčlenitve sredstev in obveznosti, ki so bili razkritje: MSRP 11, C5. člen
združeni v eno samo postavko salda finančne naložbe
za prehod s sorazmerne konsolidacije na kapitalsko
metodo.

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Sklic

SL

text block

Razkritje razčlenitve sred
stev in obveznosti, zdru
ženih v eno postavko
salda finančne naložbe,
prehod
s
sorazmerne
konsolidacije na kapitalsko
metodo [text block]

Pojasnilo oznake

posojil Razkritje najetih posojil. [glej: Najeta posojila]

DisclosureOfBreakdownO text block
fAssetsAndLiabilitiesAggre
gatedIntoSingleLineInvest
mentBalanceTransition
FromProportionateConsoli
dationToEquityMethodEx
planatory

Razkritje najetih
[text block]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfBorrowingsEx text block
planatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje sprememb raču Razkritje sprememb računovodskih ocen.
novodskih
ocen
[text
block]

Razkritje sprememb v Celotno razkritje sprememb v računovodskih usmerit razkritje: MRS 8 Računovodske
računovodskih usmeritvah, vah, računovodskih ocenah in napakah.
usmeritve
računovodskih ocenah in
napakah [text block]

Razkritje sprememb v Razkritje sprememb računovodskih usmeritev, ki jih je splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
računovodskih usmeritvah sprejelo podjetje.
člen
[text block]

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesExplana
tory

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesLineI
tems

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesTable

DisclosureOfChangesInAc text block
countingPoliciesAccountin
gEstimatesAndErrorsExpla
natory

DisclosureOfChangesInAc
countingPoliciesExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

text block

Razkritje sprememb raču Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s spremem razkritje: MRS 8, 39. člen
novodskih ocen [table]
bami računovodskih ocen.

Razkritje sprememb raču Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
novodskih
ocen
[line ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

razkritje: MRS 8, 39. člen

SL

table

text block

Razkritje sprememb raču
novodskih ocen [abstract]

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesAbstract

ifrs-full

razkritje: MRS 7 Predstavitev
izkaza denarnih tokov

DisclosureOfCashFlowSta
tementExplanatory

ifrs-full

Razkritje izkaza denarnih Celotno razkritje izkaza denarnih tokov.
tokov [text block]

Sklic

text block

Pojasnilo oznake

Razkritje denarnih sredstev Razkritje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov. [glej: splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
in njihovih ustreznikov Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]
člen
[text block]

Označba

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfCashAndCas
hEquivalentsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/272
29.5.2019

DisclosureOfClaimsAndBe
nefitsPaidExplanatory

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalAbstract

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalExplanatory

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalLineItems

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalTable

DisclosureOfCollateralEx
planatory

DisclosureOfCommitment
sAndContingentLiabilitie
sExplanatory

DisclosureOfCommitment
sExplanatory

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje
primerjalnih
informacij, pripravljenih v
skladu s prejšnjimi GAAP
[abstract]

Razkritje zavez [text block] Razkritje zavez.

text block

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Razkritje
zavez
in Razkritje zavez in pogojnih obveznosti. [glej: Pogojne splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
pogojnih obveznosti [text obveznosti [member]]
člen
block]

Razkritje zavarovanja s Razkritje sredstev in obveznosti, uporabljenih za zavaro splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen
premoženjem [text block] vanje s premoženjem.

text block

text block

Razkritje razredov delni Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z razredi razkritje: MRS 1, 79.(a) člen
delniškega kapitala.
škega kapitala [table]

Razkritje razredov delni Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
škega kapitala [line items] ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje razredov delni Razkritje razredov delniškega kapitala. [glej: Delniški razkritje: MRS 1, 79.(a) člen
škega kapitala [text block] kapital [member]]

Razkritje razredov delni
škega kapitala [abstract]

Razkritje plačanih škod in Razkritje škod in upravičenj, plačanih imetnikom polic. splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
upravičenj [text block]
člen

Označba

SL

table

text block

text block

Element type and
attributes

29.5.2019
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text

text block

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPTable

DisclosureOfCompositio
nOfGroupExplanatory

DisclosureOfCompoundFi
nancialInstrumentsWith
MultipleEmbeddedDerivati
vesExplanatory

DisclosureOfConsolidate
dAndSeparateFinancialSta
tementsExplanatory

DisclosureOfContingent
LiabilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

Razkritje pogojnih obvez
nosti [abstract]

razkritje: MRS 27, Razkritje,
razkritje: MSRP 12, Cilj

Opis finančnih instrumentov, ki vsebujejo tako sestavino razkritje: MSRP 7, 17. člen
obveznosti kot sestavino lastniškega kapitala in imajo
več vgrajenih izpeljanih finančnih instrumentov, katerih
vrednosti so medsebojno odvisne (kot je na zahtevo
zamenljiv dolžniški instrument). [glej: Izpeljani finančni
instrumenti [member]; Finančni instrumenti, razred
[member]]

Razkritje ločenih računo Celotno razkritje za ločene računovodske izkaze.
vodskih izkazov [text
block]

Opis sestavljenih finančnih
instrumentov z več vgraje
nimi izpeljanimi finanč
nimi instrumenti

Razkritje sestave skupine Razkritje sestave skupine (obvladujoče in vsa njegova razkritje: MSRP 12, 10.(a)(i) člen
[text block]
odvisna podjetja). [glej: Odvisna podjetja [member];
Obvladujoče podjetje [member]]

Razkritje
primerjalnih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s primerjal razkritje: MSRP 1, 24. člen
informacij, pripravljenih v nimi informacijami, pripravljenimi v skladu s prejšnjimi
skladu s prejšnjimi GAAP GAAP.
[table]

Razkritje
primerjalnih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
informacij, pripravljenih v ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
skladu s prejšnjimi GAAP na eni ali več oseh razpredelnice.
[line items]

Razkritje
primerjalnih Razkritje primerjalnih informacij, pripravljenih v skladu s razkritje: MSRP 1, 24. člen
informacij, pripravljenih v prejšnjimi GAAP, v prvih računovodskih izkazih podjetja
skladu s prejšnjimi GAAP po MSRP.
[text block]

Označba

SL

text block

table

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPLineItems

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPExplana
tory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje pogojnih obvez Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
nosti v poslovni združitvi ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
[line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.
Razkritje pogojnih obvez Preglednica z razkritjem informacij, povezanih s pogoj razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen,
nosti v poslovni združitvi nimi obveznostmi v poslovnih združitvah.
razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
[table]
Razkritje pogojnih obvez Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
nosti [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.
Razkritje pogojnih obvez Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pogojnimi razkritje: MRS 37, 86. člen
nosti [table]
obveznostmi.

DisclosureOfContingent
LiabilitiesInBusinessCombi
nationLineItems

DisclosureOfContingent
LiabilitiesInBusinessCombi
nationTable

DisclosureOfContingent
LiabilitiesLineItems

DisclosureOfContingent
LiabilitiesTable

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsAbstract

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

table

table

Razkritje
nadaljnje Razkritje nadaljnje udeležbe v finančnih sredstvih, za razkritje: MSRP 7, 42E. člen,
udeležbe v finančnih sred katera je bilo pripoznanje odpravljeno. [glej: Finančna razkritje: MSRP 7, 42.G člen
stvih, za katera je bilo sredstva]
pripoznanje odpravljeno
[text block]

SL

Razkritje
nadaljnje
udeležbe v finančnih sred
stvih, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno
[abstract]

Razkritje pogojnih obvez Razkritje pogojnih obveznosti v poslovni združitvi. [glej: razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen
nosti v poslovni združitvi Pogojne obveznosti [member]; Poslovne združitve
[text block]
[member]]

DisclosureOfContingent
LiabilitiesInBusinessCombi
nationExplanatory

ifrs-full

text block

Razkritje pogojnih obvez
nosti v poslovni združitvi
[abstract]

DisclosureOfContingent
LiabilitiesInBusinessCombi
nationAbstract

Razkritje pogojnih obvez Razkritje pogojnih obveznosti. [glej: Pogojne obveznosti razkritje: MRS 37, 86. člen
[member]]
nosti [text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfContingent
LiabilitiesExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje
kreditnega Razkritje kreditnega tveganja. [glej: Kreditno tveganje splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
[member]]
člen, razkritje: MSRP 7 Kreditno
tveganja [text block]
tveganje – začetek veljavnosti
1.1.2018

text block

DisclosureOfCreditRiskEx
planatory

DisclosureOfCreditRiskEx
posureAbstract

DisclosureOfCreditRiskEx
posureExplanatory

DisclosureOfCreditRiskEx
posureLineItems

DisclosureOfCreditRiskEx
posureTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

Uradni list Evropske unije

Razkritje izpostavljenosti Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z izpostavlje razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
kreditnemu
tveganju nostjo kreditnemu tveganju.
začetek veljavnosti 1.1.2018
[table]

Razkritje izpostavljenosti Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
kreditnemu tveganju [line ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje izpostavljenosti Razkritje izpostavljenosti kreditnemu tveganju. Izposta razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
kreditnemu tveganju [text vljenost kreditnemu tveganju je kreditno tveganje, pove začetek veljavnosti 1.1.2018
zano s finančnimi sredstvi in zavezami podjetja za
block]
dajanje kreditov.

Razkritje izpostavljenosti
kreditnemu
tveganju
[abstract]

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

SL

text block

Razkritje stroškov prodaje Razkritje stroškov prodaje. [glej: Stroški prodaje]
[text block]

text block

DisclosureOfCostOfSale
sExplanatory

ifrs-full

Razkritje
nadaljnje Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z nadaljnjo razkritje: MSRP 7, 42E. člen,
udeležbe v finančnih sred udeležbo v finančnih sredstvih, za katera je bilo pripo razkritje: MSRP 7, 42.G člen
stvih, za katera je bilo znanje odpravljeno.
pripoznanje odpravljeno
[table]

table

Sklic

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsTable

Pojasnilo oznake

Razkritje
nadaljnje Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
udeležbe v finančnih sred ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
stvih, za katera je bilo na eni ali več oseh razpredelnice.
pripoznanje odpravljeno
[line items]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje
odloženih Razkritje odloženih prihodkov. [glej: Odloženi prihodki] splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
prihodkov [text block]
člen

Razkritje programov z
določenimi
zaslužki
[abstract]

Razkritje programov z Razkritje programov z določenimi zaslužki. [glej: razkritje: MRS 19, 138. člen
določenimi zaslužki [text Programi z določenimi zaslužki [member]]
block]

text block

text block

DisclosureOfDeferredInco
meExplanatory

DisclosureOfDeferredTaxe
sExplanatory

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansAbstract

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansExplanatory

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Razkritje programov z Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
določenimi zaslužki [line ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje odloženih davkov Razkritje odloženih davkov. [glej: Obveznosti za odlo splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
ženi davek, Terjatve za odloženi davek]
člen
[text block]

SL

text block

Razkritje
odloženih Razkritje odloženih stroškov pridobivanja, ki izhajajo iz splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
stroškov pridobivanja, ki zavarovalnih pogodb. [glej: Odloženi stroški pridobi člen
izhajajo iz zavarovalnih vanja iz naslova zavarovalnih pogodb]
pogodb [text block]

text block

DisclosureOfDeferredAc
quisitionCostsArisingFro
mInsuranceContractsExpla
natory

ifrs-full

Razkritje dolžniških instru Razkritje dolžniških instrumentov. [glej: Izdani dolžniški splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
mentov [text block]
instrumenti; Dolžniški instrumenti v posesti]
člen

text block

Sklic

DisclosureOfDebtSecuritie
sExplanatory

Pojasnilo oznake

Razkritje
kreditnega Razkritje informacij o kreditnem tveganju zavarovalnih razkritje: MSRP 4, 39.(d) člen
tveganja
zavarovalnih pogodb. [glej: Kreditno tveganje [member]; Vrste zava
pogodb [text block]
rovalnih pogodb [member]]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfCreditRiskO
fInsuranceContractsExpla
natory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Razkritje depozitov strank Razkritje depozitov strank. [glej: Depoziti strank]
[text block]

DisclosureOfDepositsFrom text block
CustomersExplanatory

DisclosureOfDepreciatio
nAndAmortisationExpen
seExplanatory

DisclosureOfDerivativeFi
text block
nancialInstrumentsExplana
tory

DisclosureOfDetailedInfor text block
mationAboutArrangement
sInvolvingLegalFormOfLea
seExplanatory

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Uradni list Evropske unije

Razkritje podrobnih infor
macij o bioloških sredstvih
[abstract]

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o dogovorih, ki vključu razkritje: SOP 27, 10. člen –
macij o dogovorih, ki jejo pravno obliko najema. [glej: Dogovori, ki vključujejo datum prenehanja veljavnosti
vključujejo pravno obliko pravno obliko najema [member]]
1.1.2019
najema [text block]

Razkritje
izpeljanih Razkritje izpeljanih finančnih instrumentov. [glej: Izpe splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
finančnih
instrumentov ljani finančni instrumenti [member]]
člen
[text block]

Razkritje stroškov amorti Razkritje stroškov amortizacije. [glej: Stroški amortizaci splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
zacije [text block]
je]
člen

Razkritje depozitov bank Razkritje depozitov bank. [glej: Depoziti bank]
[text block]

DisclosureOfDepositsFrom text block
BanksExplanatory

SL

text block

Sklic

Razkritje programov z Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s programi z razkritje: MRS 19, 138. člen
določenimi zaslužki [table] določenimi zaslužki.

Označba

ifrs-full

table

Element type and
attributes

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje podrobnih infor
macij o najetih posojilih
[abstract]

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o najetih posojilih. [glej: splošna praksa: MSRP 7, 7. člen
macij o najetih posojilih Najeta posojila]
[text block]

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBorrowing
sAbstract

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBorrowing
sExplanatory

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBorrowingsLi
neItems

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBorrowing
sTable

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBusinessCom
binationsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o poslovnih združitvah. razkritje: MSRP 3 Razkrivanje,
macij o poslovnih zdru [glej: Poslovne združitve [member]]
uporaba členov 59 in 61
žitvah [text block]

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob splošna praksa: MSRP 7, 7. člen
macij o najetih posojilih nostmi o najetih posojilih.
[table]

Uradni list Evropske unije

text block

table

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o najetih posojilih ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
[line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob primer: MRS 41, 43. člen
macij o bioloških sredstvih nostmi o bioloških sredstvih.
[table]

SL

text block

table

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsTable

ifrs-full

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o bioloških sredstvih ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
[line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsLineItems

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o bioloških sredstvih. primer: MRS 41, 43. člen
macij o bioloških sredstvih [glej: Biološka sredstva]
[text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItem
sLineItems

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItem
sTable

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgesExpla
natory

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIn
strumentsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

table

Razkritje podrobnih infor
macij o instrumentih za
varovanje pred tveganjem
[abstract]

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o varovanjih pred tvega razkritje: MSRP 7, 22. člen –
datum prenehanja veljavnosti
macij o varovanjih pred njem.
tveganjem [text block]
1.1.2018

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MSRP 7, 24.B člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018
macij o pred tveganjem nostmi o pred tveganjem varovanih postavkah.
varovanih
postavkah
[table]

SL

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o pred tveganjem ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
varovanih postavkah [line na eni ali več oseh razpredelnice.
items]

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o pred tveganjem varo razkritje: MSRP 7, 24.B člen –
macij o pred tveganjem vanih postavkah. [glej: Pred tveganjem varovane začetek veljavnosti 1.1.2018
varovanih postavkah [text postavke [member]]
block]

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItem
sExplanatory

ifrs-full

text block

Razkritje podrobnih infor
macij o pred tveganjem
varovanih
postavkah
[abstract]

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItem
sAbstract

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o finančnih instrumentih. razkritje: MSRP 7, 31. člen,
razkritje: MSRP 7, 7. člen, razkri
macij o finančnih instru [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]
mentih [text block]
tje: MSRP 7, 35.K člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialIn
strumentsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o naložbenih nepremi razkritje: MRS 40, 32.A člen
macij o naložbenih nepre čninah. [glej: Naložbene nepremičnine]
mičninah [text block]

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o opredmetenih razkritje: MRS 16, 73. člen
macij o opredmetenih osnovnih sredstvih. [glej: Opredmetena osnovna sred
osnovnih sredstvih [text stva]
block]

text block

text block

text block

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutIntangibleAs
setsExplanatory

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutInvestment
PropertyExplanatory

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutPropertyPlan
tAndEquipmentExplana
tory

DisclosureOfDetailedInfor text block
mationAboutServiceCon
cessionArrangementsExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIn
strumentsTable

ifrs-full

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o dogovorih o koncesiji razkritje: SOP 29, 6. člen
macij o dogovorih o storitev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]]
koncesiji storitev [text
block]

SL

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o neopredmetenih sred razkritje: MRS 38, 118. člen
macij o neopredmetenih stvih. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega
sredstvih [text block]
imena]

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MSRP 7, 24.A člen –
macij o instrumentih za nostmi o instrumentih za varovanje pred tveganjem.
začetek veljavnosti 1.1.2018
varovanje pred tveganjem
[table]

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o instrumentih za ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
varovanje pred tveganjem na eni ali več oseh razpredelnice.
[line items]

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIn
strumentsLineItems

Razkritje podrobnih infor Razkritje podrobnih informacij o instrumentih za varo razkritje: MSRP 7, 24.A člen –
macij o instrumentih za vanje pred tveganjem. [glej: Instrumenti za varovanje začetek veljavnosti 1.1.2018
varovanje pred tveganjem pred tveganjem [member]]
[text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIn
strumentsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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table

text block

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersLineI
tems

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersTable

DisclosureOfDiscontinue
dOperationsExplanatory

DisclosureOfDividendsEx
planatory

DisclosureOfEarningsPerS
hareExplanatory

DisclosureOfEffectOfChan text block
geOfInvestmentEntityStatu
sOnFinancialStatementsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MRS 33, Razkritje

MRS

MRS

Razkritje učinka spre Razkritje učinka spremembe statusa naložbenega razkritje: MSRP 12, 9.B člen
membe statusa naložbe podjetja na računovodske izkaze. [glej: Razkritje nalož
nega podjetja na računo benih podjetij [text block]]
vodske izkaze [text block]

Razkritje čistega dobička Celotno razkritje čistega dobička na delnico.
na delnico [text block]

[text Razkritje dividend. Dividende so razdelitve dobička imet splošna
praksa:
nikom kapitalskih naložb sorazmerno z njihovimi deleži 10.(e) člen
v posameznih razredih kapitala.

text block

dividend

Razkritje
block]

text block

Razkritje
ustavljenega Razkritje ustavljenega poslovanja. [glej: Ustavljeno poslo splošna
praksa:
poslovanja [text block]
vanje [member]]
10.(e) člen

1,

1,

SL

Razkritje
razčlenitve Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z razčlenit razkritje: MSRP 15, 114. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018
prihodkov iz pogodb s vijo prihodkov iz pogodb s kupci.
kupci [table]

Razkritje
razčlenitve Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
prihodkov iz pogodb s ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
kupci [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje
razčlenitve Razkritje razčlenitve prihodkov iz pogodb s kupci. [glej: razkritje: MSRP 15, 114. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018
prihodkov iz pogodb s Prihodki iz pogodb s kupci]
kupci [text block]

text block

Sklic

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersExpla
natory

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje
razčlenitve
prihodkov iz pogodb s
kupci [abstract]

Element type and
attributes

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersAb
stract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje učinka preraz
vrstitve na podlagi izrav
nalnega
pristopa
na
poslovni izid [abstract]

Razkritje učinka preraz Razkritje učinka prerazvrstitve na podlagi izravnalnega razkritje: MSRP 4, 39.L(e) člen –
vrstitve na podlagi izrav pristopa na poslovni izid.
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9
nalnega
pristopa
na
poslovni izid [text block]

Razkritje učinka preraz
vrstitve na podlagi izrav
nalnega
pristopa
na
poslovni izid za pridružena
podjetja [abstract]

Razkritje učinka preraz Razkritje učinka prerazvrstitve na podlagi izravnalnega razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
začetek veljavnosti ob prvi
vrstitve na podlagi izrav pristopa na poslovni izid za pridružena podjetja.
nalnega
pristopa
na
uporabi MSRP 9
poslovni izid za pridružena
podjetja [text block]

DisclosureOfEffectOfOver text block
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossExplana
tory

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesAbstract

DisclosureOfEffectOfOver text block
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MRS 21, Razkritje

Sklic

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossAbstract

Pojasnilo oznake

Razkritje vplivov spre Celotno razkritje vplivov sprememb deviznih tečajev.
memb deviznih tečajev
[text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfEffectOfChan
gesInForeignExchangeRate
sExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
SL

Uradni list Evropske unije
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Razkritje učinka preraz Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z učinkom razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
vrstitve na podlagi izrav prerazvrstitve na podlagi izravnalnega pristopa na začetek veljavnosti ob prvi
nalnega
pristopa
na poslovni izid za pridružena podjetja.
uporabi MSRP 9
poslovni izid za pridružena
podjetja [table]

Razkritje učinka preraz
vrstitve na podlagi izrav
nalnega
pristopa
na
poslovni izid za skupne
podvige [abstract]

Razkritje učinka preraz Razkritje učinka prerazvrstitve na podlagi izravnalnega razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
vrstitve na podlagi izrav pristopa na poslovni izid za skupne podvige.
začetek veljavnosti ob prvi
nalnega
pristopa
na
uporabi MSRP 9
poslovni izid za skupne
podvige [text block]

Razkritje učinka preraz Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
vrstitve na podlagi izrav ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
nalnega
pristopa
na na eni ali več oseh razpredelnice.
poslovni izid za skupne
podvige [line items]

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesAbstract

DisclosureOfEffectOfOver text block
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesExplanatory

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

DisclosureOfEffectOfOver table
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesTable

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje učinka preraz Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
vrstitve na podlagi izrav ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
nalnega
pristopa
na na eni ali več oseh razpredelnice.
poslovni izid za pridružena
podjetja [line items]

Element type and
attributes

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

text block

DisclosureOfEffectsOfC
hangesInParentsOwnershi
pInterestInSubsidiaryThat
DoNotResultInLossOfCon
trolOnEquityAttributable
ToOwnersOfParentExpla
natory

DisclosureOfEmployeeBe
nefitsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

razkritje:
uporabe

MRS

19,

Področje

Uradni list Evropske unije

Razkritje zaslužkov zapo Celotno razkritje zaslužkov zaposlencev.
slencev [text block]

Razkritje preglednice, ki kaže učinke kakršnih koli spre razkritje: MSRP 12, 18. člen
memb lastniškega deleža obvladujočega podjetja v
odvisnem podjetju, ki ne povzročijo izgube obvladova
nja, na lastniški kapital, ki ga je mogoče pripisati last
nikom obvladujočega podjetja.

Razkritje učinka preraz Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z učinkom razkritje: MSRP 4, 39.L(e) člen –
vrstitve na podlagi izrav prerazvrstitve na podlagi izravnalnega pristopa na začetek veljavnosti ob prvi
nalnega
pristopa
na poslovni izid.
uporabi MSRP 9
poslovni izid [table]

DisclosureOfEffectOfOver table
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossTable

ifrs-full

SL

Razkritje učinkov spre
memb lastniškega deleža
obvladujočega podjetja v
odvisnem podjetju, ki ne
povzročijo izgube obvlado
vanja, na lastniški kapital,
ki ga je mogoče pripisati
lastnikom obvladujočega
podjetja [text block]

Razkritje učinka preraz Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
vrstitve na podlagi izrav ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
nalnega
pristopa
na na eni ali več oseh razpredelnice.
poslovni izid [line items]

Sklic

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossLineItems

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje učinka preraz Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z učinkom razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
vrstitve na podlagi izrav prerazvrstitve na podlagi izravnalnega pristopa na začetek veljavnosti ob prvi
nalnega
pristopa
na poslovni izid za skupne podvige.
uporabi MSRP 9
poslovni izid za skupne
podvige [table]

Element type and
attributes

DisclosureOfEffectOfOver table
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/285

Razkritje odhodkov
naravi [text block]

Razkritje odhodkov [text Razkritje odhodkov.
block]

text

text block

text block

text block

DisclosureOfEvidenceSup
portingRecognitionOfDe
ferredTaxAssetsDependen
tOnFutureTaxableProfit
sAndEntityHasSufferedA
LossInCurrentOrPreceding
PeriodExplanatory

DisclosureOfExpensesBy
NatureExplanatory

DisclosureOfExpensesEx
planatory

DisclosureOfExploratio
nAndEvaluationAssetsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MSRP 8, Razkritje

Sklic

MRS

1,

1,

Uradni list Evropske unije

Razkritje sredstev za razi Celotno razkritje sredstev za raziskovanje in vrednotenje. razkritje: MSRP 6, Razkritje
skovanje in vrednotenje
[text block]

splošna
praksa:
10.(e) člen

MRS

Opis narave dokazov, ki podpirajo pripoznanje terjatve razkritje: MRS 12, 82. člen
za odloženi davek, če je: (a) izraba terjatve za odloženi
davek odvisna od prihodnjih obdavčljivih dobičkov, ki
presegajo dobičke, nastale iz odprave obstoječih obdavč
ljivih razlik, in je (b) podjetje pretrpelo izgubo bodisi v
tekočem bodisi v prejšnjem obdobju po davčni zakono
daji, na katero se nanaša terjatev za odloženi davek.
[glej: Začasne razlike [member]; Terjatev za odloženi
davek, kadar je izraba odvisna od prihodnjih obdavč
ljivih dobičkov, ki presegajo dobičke, nastale iz odprave
obstoječih obdavčljivih razlik, in je podjetje pretrpelo
izgubo po zakonodaji, na katero se nanaša terjatev za
odloženi davek]

SL

po Razkritje odhodkov po naravi. [glej: Odhodki, po naravi] splošna
praksa:
10.(e) člen

Opis dokazil, ki podpirajo
pripoznanje terjatve za
odloženi davek, kadar je
izraba odvisna od prihod
njih obdavčljivih dobičkov,
ki
presegajo
dobičke,
nastale iz odprave obsto
ječih obdavčljivih razlik,
in je podjetje pretrpelo
izgubo po zakonodaji, na
katero se nanaša terjatev
za odloženi davek

Razkritje dogodkov po Celotno razkritje dogodkov po poročevalskem obdobju. razkritje: MRS 10, Razkritje
poročevalskem
obdobju
[text block]

text block

DisclosureOfEventsAfter
ReportingPeriodExplana
tory

Pojasnilo oznake

poslovnih Celotno razkritje poslovnih odsekov podjetja.
podjetja [text

ifrs-full

Razkritje
odsekov
block]

Označba

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfEntitysRepor
tableSegmentsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text block

DisclosureOfFactAndExpla
nationWhyDisclosureOfIn
formationForEachBusiness
CombinationIsImpractica
ble

DisclosureOfFairValueMea
surementExplanatory

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

razkritje: MSRP 13, Razkritje

Uradni list Evropske unije

Razkritje
o
merjenju
poštene vrednosti sredstev
[abstract]

Razkritje
o
merjenju Celotno razkritje merjenja poštene vrednosti.
poštene vrednosti [text
block]

Pojasnilo dejstva in razlog, zakaj je razkritje informacij o razkritje: MSRP 3, B64.(q) člen
prihodkih in poslovnem izida prevzetega podjetja od
datuma prevzema in združenega podjetja, kot da je bil
datum prevzema za vse poslovne združitve, ki so se
zgodile med letom, na začetku letnega poročevalskega
obdobja, neizvedljivo. [glej: Poslovne združitve [mem
ber]; Prihodki]

Razkritje zunanjih bonite Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z zunanjimi primer: MSRP 7, IG24. člen –
tnih ocen [table]
bonitetnimi ocenami.
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresTable

ifrs-full

SL

Pojasnilo dejstva in pojas
nilo, zakaj je razkritje
informacij o prihodkih in
poslovnem izidu neizved
ljivo

Razkritje zunanjih bonite Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
tnih ocen [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresLineItems

ifrs-full

text block

Razkritje zunanjih bonite Razkritje zunanjih bonitetnih ocen. [glej: Zunanje boni primer: MSRP 7, IG24. člen –
tnih ocen [text block]
tetne ocene [member]]
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Sklic

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresExplanatory

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje zunanjih bonite
tnih ocen [abstract]

Element type and
attributes

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/287

Razkritje
o
merjenju Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
poštene vrednosti lastni ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
škega kapitala [line items] na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje
o
merjenju Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z merjenjem razkritje: MSRP 13, 93. člen
poštene vrednosti lastni poštene vrednosti lastniškega kapitala.
škega kapitala [table]

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityAbstract

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityExplana
tory

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityLineI
tems

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityTable

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

Uradni list Evropske unije

Razkritje
o
merjenju
poštene vrednosti obvez
nosti [abstract]

Razkritje
o
merjenju Razkritje merjenja poštene vrednosti lastniškega kapitala. razkritje: MSRP 13, 93. člen
poštene vrednosti lastni
škega kapitala [text block]

Razkritje
o
merjenju
poštene vrednosti lastni
škega kapitala [abstract]

Razkritje
o
merjenju Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z merjenjem razkritje: MSRP 13, 93. člen
poštene vrednosti sredstev poštene vrednosti sredstev.
[table]

SL

text block

table

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsTable

ifrs-full

Razkritje
o
merjenju Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
poštene vrednosti sredstev ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
[line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

razkritje: MSRP 13, 93. člen

Sklic

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsLineI
tems

Pojasnilo oznake

Razkritje
o
merjenju Razkritje merjenja poštene vrednosti sredstev.
poštene vrednosti sredstev
[text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsExplana
tory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje informacij o
možnih razlikah med knji
govodsko vrednostjo in
pošteno
vrednostjo
pogodb, opisanih v 29.(b)
členu in 29.(c) členu
MSRP 7 [text block]

text block

ifrs-full

Razkritje informacij o obsegu možnih razlik med knji razkritje: MSRP 7, 30. člen
govodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo: (a) naložb v
kapitalske instrumente, ki nimajo kotirane tržne cene na
delujočem trgu (ali izpeljanih finančnih instrumentov, ki
so povezani s takšnimi kapitalskimi instrumenti), ki se
merijo po nabavni vrednosti, ker njihove poštene vred
nosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, in (b) pogodb, ki
vsebujejo možnost diskrecijske udeležbe, če poštene
vrednosti te možnosti ni mogoče zanesljivo izmeriti.

Razkritje poštene vrednosti naložb v kapitalske instru razkritje: MSRP 7, 11.A(c) člen –
mente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni začetek veljavnosti 1.1.2018
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
Naložbe v kapitalske instrumente, določene kot merjene
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa]

Razkritje
o
merjenju Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z merjenjem razkritje: MSRP 13, 93. člen
poštene vrednosti obvez poštene vrednosti obveznosti.
nosti [table]

SL

DisclosureOfFairValueOfFi
nancialAssetsAndFinancial
LiabilitiesAndReclassifica
tionExplanatory

Razkritje poštene vrednosti
naložb v kapitalske instru
mente,
določene
kot
merjene po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega
donosa
[text block]

text block
DisclosureOfFairValueO
fEachInvestmentInEquityIn
strumentsDesignatedA
sMeasuredAtFairValueT
hroughOtherComprehensi
veIncomeExplanatory

ifrs-full

table

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesTable

ifrs-full

razkritje: MSRP 13, 93. člen

Sklic

Razkritje
o
merjenju Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
poštene vrednosti obvez ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
nosti [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesLineI
tems

Pojasnilo oznake

Razkritje
o
merjenju Razkritje merjenja poštene vrednosti obveznosti.
poštene vrednosti obvez
nosti [text block]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfFairValueMea text block
surementOfLiabilitiesExpla
natory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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DisclosureOfFairValueOfIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveInco
meAbstract

DisclosureOfFairValueOfIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
LineItems

DisclosureOfFairValueOfIn table
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
Table

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfFairValueOfFi text block
nancialInstrumentsExplana
tory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

MRS

1,

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pošteno razkritje: MSRP 7, 11.A(c) člen –
vrednostjo naložb v kapitalske instrumente, določene začetek veljavnosti 1.1.2018
kot merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobse
gajočega donosa.

Uradni list Evropske unije

Razkritje poštene vrednosti
sredstev
programa
[abstract]

Razkritje poštene vrednosti
naložb v kapitalske instru
mente,
določene
kot
merjene po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega
donosa
[table]

SL

Razkritje poštene vrednosti Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
naložb v kapitalske instru ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
mente,
določene
kot na eni ali več oseh razpredelnice.
merjene po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega
donosa
[line items]

Razkritje poštene vrednosti
naložb v kapitalske instru
mente,
določene
kot
merjene po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega
donosa
[abstract]

Razkritje poštene vrednosti Razkritje poštene vrednosti finančnih instrumentov. splošna
praksa:
finančnih
instrumentov [glej: Finančni instrumenti, razred [member]; Po pošteni 10.(e) člen
[text block]
vrednosti [member]]

Označba

L 143/290
29.5.2019

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsExplanatory

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsLineItems

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsTable

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCo
stAbstract

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCo
stExplanatory

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostLi
neItems

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCost
Table

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

table

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje poštenih vrednosti, ki se v začetnem izkazu razkritje: MSRP 1, 30. člen
finančnega položaja podjetja v skladu z MSRP uporab
ljajo kot predpostavljena vrednost za postavke opred
metenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin ali
neopredmetenih sredstev. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva; Naložbene nepremičnine; Neopredmetena sred
stva razen dobrega imena]

Razkritje poštene vrednosti
postavk, uporabljenih kot
predpostavljena vrednost
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s poštenimi razkritje: MSRP 1, 30. člen
vrednostmi postavk, ki se v prvem računovodskem
izkazu podjetja v skladu z MSRP uporabljajo kot pred
postavljena vrednost.

Razkritje poštene vrednosti Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
postavk, uporabljenih kot ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
predpostavljena vrednost na eni ali več oseh razpredelnice.
[line items]

Razkritje poštene vrednosti
postavk, uporabljenih kot
predpostavljena vrednost
[text block]

Razkritje poštene vrednosti
postavk, uporabljenih kot
predpostavljena vrednost
[abstract]

Razkritje poštene vrednosti Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pošteno razkritje: MRS 19, 142. člen
sredstev programa [table]
vrednostjo sredstev programa z določenimi zaslužki.

Razkritje poštene vrednosti Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
sredstev programa [line ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje poštene vrednosti Razkritje poštene vrednosti sredstev programa z določe razkritje: MRS 19, 142. člen
sredstev programa [text nimi zaslužki. [glej: Sredstva programa [member];
block]
Programi z določenimi zaslužki [member]]

Označba

SL

text block

table

text block

Element type and
attributes

29.5.2019
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Razkritje
finančnega
najema in poslovnega
najema s strani najemnika
[abstract]

Razkritje
finančnega Razkritje finančnih najemov in poslovnih najemov s razkritje: MRS 17, 31. člen –
datum prenehanja veljavnosti
najema in poslovnega strani najemnika.
1.1.2019, razkritje: MRS 17, 35.
najema s strani najemnika
[text block]
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2019

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LesseeAbstract

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LesseeExplanatory

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LesseeLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

1,

Razkritje
finančnega Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
najema in poslovnega ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
najema s strani najemnika na eni ali več oseh razpredelnice.
[line items]

MRS

SL

text block

Razkritje
finančnih Razkritje finančnih prihodkov. [glej: Finančni prihodki] splošna
praksa:
prihodkov [text block]
10.(e) člen

text block

1,

1,

DisclosureOfFinanceInco
meExplanatory

MRS

MRS

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje
finančnih Razkritje finančnih prihodkov (stroškov financiranja). splošna
praksa:
10.(e) člen
prihodkov (stroškov finan [glej: Finančni prihodki (stroški financiranja)]
ciranja) [text block]

1,

text block

MRS

DisclosureOfFinanceInco
meExpenseExplanatory

DisclosureOfFeeAndCom
missionIncomeExpenseEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Razkritje stroškov financi Razkritje stroškov financiranja. [glej: Stroški financiranja] splošna
praksa:
ranja [text block]
10.(e) člen

Pojasnilo oznake

text block

Označba

DisclosureOfFinanceCo
stExplanatory

Element type and
attributes

praksa:
Razkritje
prihodkov Razkritje prihodkov (odhodkov) iz naslova provizij. [glej: splošna
(odhodkov) iz naslova Razkritje prihodkov (odhodkov) iz naslova provizij]
10.(e) člen
provizij [text block]

Element name/role URI

text block

Prefix
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29.5.2019

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LessorLineItems

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LessorTable

DisclosureOfFinancialAs
setsAbstract

DisclosureOfFinancialAs
setsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

table

razkritje: MSRP 7, 7. člen

razkritje: MRS 17, 47.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 17,
56.(a) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2019

Uradni list Evropske unije

Razkritje finančnih sred Razkritje finančnih sredstev. [glej: Finančna sredstva]
stev [text block]

Razkritje finančnih sred
stev [abstract]

Razkritje
finančnega Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi
najema in poslovnega najemi in poslovnimi najemi s strani najemodajalca.
najema s strani najemoda
jalca [table]

SL

Razkritje
finančnega Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
najema in poslovnega ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
najema s strani najemoda na eni ali več oseh razpredelnice.
jalca [line items]

Razkritje
finančnega Razkritje finančnih najemov in poslovnih najemov s razkritje: MRS 17, 47. člen –
najema in poslovnega strani najemodajalca.
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 17, 56.
najema s strani najemoda
člen – datum prenehanja veljav
jalca [text block]
nosti 1.1.2019

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LessorExplanatory

ifrs-full

text block

Razkritje
finančnega
najema in poslovnega
najema s strani najemoda
jalca [abstract]

razkritje: MRS 17, 31.(b) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 17,
35.(a) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2019

Sklic

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LessorAbstract

Pojasnilo oznake

Razkritje
finančnega Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi
najema in poslovnega najemi in poslovnimi najemi s strani najemnika.
najema s strani najemnika
[table]

Označba

ifrs-full

table

Element type and
attributes

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LesseeTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Razkritje
stev, ki
zapadlost
oslabljena
Razkritje
stev, ki
zapadlost
oslabljena

DisclosureOfFinancialAs
setsTable

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPast
DueOrImpairedAbstract

DisclosureOfFinancialAs
text block
setsThatAreEitherPast
DueOrImpairedExplanatory

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPast
DueOrImpairedLineItems

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPast
DueOrImpairedTable

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

MRS

1,

finančnih sred Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje: MSRP 7, 37. člen –
so prekoračila sredstvi, ki so prekoračila zapadlost v plačilo ali so osla datum prenehanja veljavnosti
v plačilo ali so bljena.
1.1.2018
[table]

finančnih sred Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
so prekoračila ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
v plačilo ali so na eni ali več oseh razpredelnice.
[line items]

finančnih sred Razkritje finančnih sredstev, ki so prekoračila zapadlost razkritje: MSRP 7, 37. člen –
so prekoračila v plačilo ali so oslabljena. [glej: Finančna sredstva]
datum prenehanja veljavnosti
v plačilo ali so
1.1.2018
[text block]

finančnih sred
so prekoračila
v plačilo ali so
[abstract]

Razkritje finančnih sred
stev, za katera se uporablja
izravnalni
pristop
[abstract]

Razkritje
stev, ki
zapadlost
oslabljena

Razkritje
stev, ki
zapadlost
oslabljena

Razkritje finančnih sred Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje: MSRP 7, 7. člen
sredstvi.
stev [table]

SL

table

Sklic

Razkritje finančnih sred Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
stev [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

DisclosureOfFinancialAs
setsLineItems

table

Pojasnilo oznake

praksa:
Razkritje finančnih sred Razkritje finančnih sredstev, razvrščenih kot v posesti za splošna
10.(e) člen
stev v posesti za trgovanje trgovanje. [glej: Finančna sredstva]
[text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfFinancialAs
setsHeldForTradingExpla
natory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAsso
ciatesLineItems

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAsso
ciatesTable

ifrs-full

ifrs-full

table

Razkritje finančnih sred Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
stev, za katera se za sredstvi, za katera se za pridružena podjetja uporablja začetek veljavnosti ob prvi
pridružena podjetja upora izravnalni pristop.
uporabi MSRP 9
blja izravnalni pristop
[table]

SL

Razkritje finančnih sred Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
stev, za katera se za ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
pridružena podjetja upora na eni ali več oseh razpredelnice.
blja izravnalni pristop [line
items]

Razkritje finančnih sred Razkritje finančnih sredstev, za katera se za pridružena razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
stev, za katera se za podjetja uporablja izravnalni pristop.
začetek veljavnosti ob prvi
pridružena podjetja upora
uporabi MSRP 9
blja izravnalni pristop [text
block]

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAsso
ciatesExplanatory

ifrs-full

text block

Razkritje finančnih sred
stev, za katera se za
pridružena podjetja upora
blja izravnalni pristop
[abstract]

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAsso
ciatesAbstract

Razkritje finančnih sred Razkritje finančnih sredstev, za katera se uporablja izrav razkritje: MSRP 4, 39.L(b) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
stev, za katera se uporablja nalni pristop.
izravnalni pristop [text
uporabi MSRP 9
block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedExplana
tory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Razkritje finančnih sred Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
stev, za katera se za sredstvi, za katera se za skupne podvige uporablja izrav začetek veljavnosti ob prvi
skupne podvige uporablja nalni pristop.
uporabi MSRP 9
izravnalni pristop [table]

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesTable

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedLineItems

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

Uradni list Evropske unije

Razkritje finančnih sred Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje: MSRP 4, 39.L(b) člen –
stev, za katera se uporablja sredstvi, za katera se uporablja izravnalni pristop.
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9
izravnalni pristop [table]

Razkritje finančnih sred Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
stev, za katera se uporablja ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
izravnalni pristop [line na eni ali več oseh razpredelnice.
items]

SL

table

Razkritje finančnih sred Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
stev, za katera se za ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
skupne podvige uporablja na eni ali več oseh razpredelnice.
izravnalni pristop [line
items]

Razkritje finančnih sred Razkritje finančnih sredstev, za katera se za skupne razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
stev, za katera se za podvige uporablja izravnalni pristop.
začetek veljavnosti ob prvi
skupne podvige uporablja
uporabi MSRP 9
izravnalni pristop [text
block]

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesLineItems

Sklic

ifrs-full

text block

Pojasnilo oznake

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesExplanatory

Razkritje finančnih sred
stev, za katera se za
skupne podvige uporablja
izravnalni
pristop
[abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionAbstract

DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionExplana
tory

DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionLineItems

DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionTable

DisclosureOfFinancialIn
strumentsAbstract

DisclosureOfFinancialIn
strumentsAtFairValueT
hroughProfitOrLossExpla
natory

DisclosureOfFinancialIn
strumentsByTypeOfIntere
stRateAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Razkritje prenesenih finančnih sredstev, za katera pripo razkritje: MSRP 7, 42.D člen
znanje ni bilo v celoti odpravljeno. [glej: Prenesena
finančna sredstva, za katera pripoznanje ni bilo v celoti
odpravljeno [member]]

Pojasnilo oznake

MRS

1,

Uradni list Evropske unije

Razkritje finančnih instru
mentov po vrsti obrestne
mere [abstract]

Razkritje finančnih instru Razkritje finančnih instrumentov po pošteni vrednosti splošna
praksa:
mentov po pošteni vred prek poslovnega izida. [glej: Po pošteni vrednosti [mem 10.(e) člen
nosti prek poslovnega ber]; Finančni instrumenti, razred [member]]
izida [text block]

Razkritje podrobnih infor
macij o finančnih instru
mentih [abstract]

Razkritje
prenesenih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s prenesenimi razkritje: MSRP 7, 42.D člen
finančnih sredstev, za finančnimi sredstvi, za katera pripoznanje ni bilo v celoti
katera pripoznanje ni bilo odpravljeno.
v celoti odpravljeno [table]

Razkritje
prenesenih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
finančnih sredstev, za ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
katera pripoznanje ni bilo na eni ali več oseh razpredelnice.
v celoti odpravljeno [line
items]

Razkritje
prenesenih
finančnih sredstev, za
katera pripoznanje ni bilo
v celoti odpravljeno [text
block]

Razkritje
prenesenih
finančnih sredstev, za
katera pripoznanje ni bilo
v
celoti
odpravljeno
[abstract]

Označba

SL

text block

table

text block

Element type and
attributes

29.5.2019
L 143/297

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfFinancialIn
strumentsHeldForTradin
gExplanatory

ifrs-full

text block

razkritje:
uporabe

MSRP

Razkritje finančnih instru Razkritje finančnih instrumentov, razvrščenih kot v splošna
praksa:
mentov v posesti za trgo posesti za trgovanje. [glej: Finančni instrumenti, razred 10.(e) člen
vanje [text block]
[member]]

Razkritje finančnih instru Celotno razkritje finančnih instrumentov podjetja.
mentov [text block]

7,

text block

MRS

1,

Področje

1,

DisclosureOfFinancialIn
strumentsExplanatory

MRS

ifrs-full

praksa:
Razkritje finančnih instrumentov, določenih kot splošna
merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. 10.(e) člen
[glej: Po pošteni vrednosti [member]; Finančni instru
menti, razred [member]]

text block

DisclosureOfFinancialIn
strumentsDesignatedAt
FairValueThroughProfitOr
LossExplanatory

ifrs-full

SL

Razkritje finančnih instru
mentov, določenih kot
merjenih po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida [text block]

Razkritje finančnih instru Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi splošna praksa: MSRP 7, 39. člen
mentov po vrsti obrestne instrumenti po vrsti obrestne mere.
mere [table]

DisclosureOfFinancialIn
strumentsByTypeOfIntere
stRateTable

ifrs-full

table

Razkritje finančnih instru Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
mentov po vrsti obrestne ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
mere [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

DisclosureOfFinancialIn
strumentsByTypeOfIntere
stRateLineItems

Razkritje finančnih instru Razkritje finančnih instrumentov po vrsti obrestne mere. splošna praksa: MSRP 7, 39. člen
mentov po vrsti obrestne [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]
mere [text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfFinancialIn
strumentsByTypeOfIntere
stRateExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfFinancialIn
strumentsLineItems

DisclosureOfFinancialIn
strumentsTable

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesAbstract

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesExplanatory

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesHeldForTradingExpla
natory

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesLineItems

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesTable

DisclosureOfFinancialRi
skManagementExplanatory

DisclosureOfFirstTimeA
doptionExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

MRS

1,

Razkritje prve
[text block]

text block

MRS

1,

Uradni list Evropske unije

uporabe Celotno razkritje prve uporabe Mednarodnih standardov razkritje: MSRP 1, Predstavljanje
računovodskega poročanja s strani podjetja.
in razkrivanje

praksa:
obvladovanja Razkritje praks in politik podjetja na področju obvlado splošna
tveganj [text vanja finančnih tveganj.
10.(e) člen

Razkritje
finančnih
block]

Razkritje finančnih obvez Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje: MSRP 7, 7. člen
obveznostmi.
nosti [table]

Razkritje finančnih obvez Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
nosti [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje finančnih obvez Razkritje finančnih obveznosti, razvrščenih kot v posesti splošna
praksa:
10.(e) člen
nosti v posesti za trgovanje za trgovanje. [glej: Finančne obveznosti]
[text block]

Razkritje finančnih obvez Razkritje finančnih obveznosti. [glej: Finančne obvezno razkritje: MSRP 7, 7. člen
nosti [text block]
sti]

Razkritje finančnih obvez
nosti [abstract]

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MSRP 7, 31. člen,
macij o finančnih instru nostmi o finančnih instrumentih.
razkritje: MSRP 7, 7. člen, razkri
tje: MSRP 7, 35.K člen – začetek
mentih [table]
veljavnosti 1.1.2018

text block

table

Pojasnilo oznake

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o finančnih instru ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
mentih [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

SL

text block

text block

table

Element type and
attributes
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text block

DisclosureOfGeneralHed
geAccountingExplanatory

DisclosureOfGeneralInfor
mationAboutFinancialSta
tementsExplanatory

DisclosureOfGeographica
lAreasAbstract

DisclosureOfGeographica
lAreasExplanatory

DisclosureOfGeographica
lAreasLineItems

DisclosureOfGeographica
lAreasTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

text block

Pojasnilo oznake

Sklic

MRS

1,

razkritje: MSRP 8, 33. člen

Uradni list Evropske unije

Razkritje
geografskih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z geograf razkritje: MSRP 8, 33. člen
skimi območji.
območij [table]

Razkritje
geografskih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
območij [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje
geografskih Razkritje informacij o geografskih območjih.
območij [text block]

Razkritje
geografskih
območij [abstract]

Razkritje splošnih infor Celotno razkritje splošnih informacij o računovodskih razkritje: MRS 1, 51. člen
macij o računovodskih izkazih.
izkazih [text block]

Razkritje splošnega obra Celotno razkritje splošnega obračunavanja varovanja razkritje: MSRP 7, Obračunavanje
čunavanja varovanja pred pred tveganjem.
varovanja pred tveganjem –
začetek veljavnosti 1.1.2018
tveganjem [text block]

praksa:
Razkritje stroškov splošnih Razkritje stroškov splošnih dejavnosti. [glej: Odhodki splošna
splošnih služb]
10.(e) člen
dejavnosti [text block]

Razkritje oblik financiranja Razkritje oblik financiranja strukturiranega podjetja (npr. primer: MSRP 12, B26.(g) člen
strukturiranega podjetja in komercialni papirji ali srednjeročne menice) in njihovega
njihovega
tehtanega tehtanega povprečnega trajanja.
povprečnega trajanja [text
block]

Označba

SL

text block

text block

DisclosureOfGeneralAn
dAdministrativeExpenseEx
planatory

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfFormsOfFun
dingOfStructuredEnti
tyAndTheirWeightedavera
geLifeExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfGoodwillNo
text
tAllocatedToCashgeneratin
gUnitExplanatory

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

splošna
praksa:
10.(e) člen

MRS

MRS

Razkritje
obračunavanja Razkritje obračunavanja varovanja pred tveganjem.
varovanja pred tveganjem
[text block]

DisclosureOfHedgeAccoun
tingAbstract

DisclosureOfHedgeAccoun text block
tingExplanatory

DisclosureOfHedgeAccoun
tingLineItems

DisclosureOfHedgeAccoun table
tingTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MSRP 7, 22. člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

razkritje: MRS 20, Razkritje

1,

1,

Uradni list Evropske unije

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MSRP 7, 22. člen –
macij o varovanju pred nostmi o varovanju pred tveganjem.
datum prenehanja veljavnosti
tveganjem [table]
1.1.2018

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o varovanju pred ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
tveganjem [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje podrobnih infor
macij o varovanju pred
tveganjem [abstract]

DisclosureOfGovernment
GrantsExplanatory

ifrs-full

Razkritje državnih podpor Celotno razkritje državnih podpor.
[text block]

Pojasnitev dobrega imena, Pojasnitev razlogov, zakaj del dobrega imena, prevzetega razkritje: MRS 36, 133. člen
ki ni razporejeno na v poslovni združitvi, ni bil razporejen na denar ustvar
denar ustvarjajočo enoto
jajočo enoto (skupino enot). [glej: Dobro ime; Denar
ustvarjajoče enote [member]; Poslovne združitve [mem
ber]]

Razkritje dobrega imena Razkritje dobrega imena. [glej: Dobro ime]
[text block]

Razkritje predpostavke o Razkritje sposobnosti podjetja za nadaljevanje delovanja. splošna
praksa:
delujočem podjetju [text
10.(e) člen
block]

Označba

SL

text block

text block

DisclosureOfGoodwillEx
planatory

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfGoingConcer
nExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/301

Razkritje izgube zaradi Razkritje izgube zaradi oslabitve in razveljavitve izgube razkritje: MRS 36, 126. člen
oslabitve in razveljavitve zaradi oslabitve. [glej: Izguba zaradi oslabitve; Razvelja
izgube zaradi oslabitve vitev izgube zaradi oslabitve]
[text block]

DisclosureOfImpairmen
tLossAndReversalOfImpair
mentLossAbstract

DisclosureOfImpairmen
text block
tLossAndReversalOfImpair
mentLossExplanatory

DisclosureOfImpairmen
tLossAndReversalOfImpair
mentLossLineItems

DisclosureOfImpairmen
table
tLossAndReversalOfImpair
mentLossTable

DisclosureOfImpairmen
tLossRecognisedOrReverse
dAbstract

DisclosureOfImpairmen
tLossRecognisedOrRever
sedLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Razkritje pripoznane ali Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
razveljavljene izgube zaradi ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
oslabitve [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje pripoznane ali
razveljavljene izgube zaradi
oslabitve [abstract]

Razkritje izgube zaradi Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z izgubo razkritje: MRS 36, 126. člen
oslabitve in razveljavitve zaradi oslabitve in razveljavitvijo izgube zaradi oslabitve.
izgube zaradi oslabitve
[table]

SL

Razkritje izgube zaradi Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
oslabitve in razveljavitve ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
izgube zaradi oslabitve na eni ali več oseh razpredelnice.
[line items]

Razkritje izgube zaradi
oslabitve in razveljavitve
izgube zaradi oslabitve
[abstract]

DisclosureOfHyperinflatio
naryReportingExplanatory

ifrs-full

Razkritje hiperinflacijskega Celotno razkritje računovodskega poročanja v hiperinf razkritje: MRS 29, Razkritja
lacijskih gospodarstvih.
poročanja [text block]

Sklic

text block

Pojasnilo oznake

Razkritje, kako je podjetje Podjetje razkrije način združevanja deležev v podobnih razkritje: MSRP 12, B3. člen
združilo
deleže
v podjetjih.
podobnih podjetjih [text
block]

Označba

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfHowEntityAg
gregatedInterestsInSimila
rEntitiesExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/302
29.5.2019

Razkritje
posrednega
merjenja poštene vrednosti
prejetega blaga ali storitev,
dogovori za plačilo na
podlagi delnic, ki so bili
spremenjeni v obdobju
[text block]

Razkritje
posrednega
merjenja poštene vrednosti
prejetega blaga ali storitev,
delniške opcije, podeljene v
obdobju [text block]

DisclosureOfIndirectMeasu text block
rementOfFairValueOfGo
odsOrServicesReceivedOt
herEquityInstrumentsGran
tedDuringPeriodExplana
tory

DisclosureOfIndirectMeasu text block
rementOfFairValueOfGo
odsOrServicesReceivedSha
rebasedPaymentArrange
mentsModifiedDuringPe
riodExplanatory

DisclosureOfIndirectMeasu text block
rementOfFairValueOfGo
odsOrServicesReceivedSha
reOptionsGrantedDuring
PeriodExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

DisclosureOfIncomeTaxEx
planatory

ifrs-full

Sklic

Razkritje informacij o posrednem merjenju poštene razkritje: MSRP 2, 47.(a) člen
vrednosti blaga ali storitev, prejetih kot nadomestilo za
delniške opcije podjetja, s sklicevanjem na pošteno vred
nost podeljenih kapitalskih instrumentov.

Razkritje informacij o posrednem merjenju poštene razkritje: MSRP 2, 47.(c) člen
vrednosti blaga ali storitev, prejetih kot nadomestilo za
kapitalske instrumente podjetja v dogovorih za plačilo
na podlagi delnic, ki so bili spremenjeni, s sklicevanjem
na pošteno vrednost podeljenih kapitalskih instrumen
tov.

Razkritje informacij o posrednem merjenju poštene razkritje: MSRP 2, 47.(b) člen
vrednosti blaga ali storitev, prejetih kot nadomestilo za
druge kapitalske instrumente podjetja (npr. razen delni
ških opcij), s sklicevanjem na pošteno vrednost pode
ljenih kapitalskih instrumentov.

razkritje: MRS 12, Razkritje

razkritje: MRS 36, Razkritje

SL

Razkritje
posrednega
merjenja poštene vrednosti
prejetega blaga ali storitev,
drugi podeljeni kapitalski
instrumenti v obdobju
[text block]

Razkritje davka iz dobička Celotno razkritje davka iz dobička.
[text block]

Razkritje oslabitve sredstev Celotno razkritje oslabitve sredstev.
[text block]

text block

DisclosureOfImpairmentO
fAssetsExplanatory

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Razkritje pripoznane ali Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pripoznano razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii) člen
razveljavljene izgube zaradi ali razveljavljeno izgubo zaradi oslabitve za denar ustvar
oslabitve [table]
jajočo enoto.

Označba

table

Element type and
attributes

DisclosureOfImpairmen
tLossRecognisedOrRever
sedTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/303

DisclosureOfInformationA text block
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationExplanatory

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationLineItems

DisclosureOfInformationA table
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationTable

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProdu
ceAbstract

DisclosureOfInformationA text block
boutAgriculturalProduce
Explanatory

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProduceLi
neItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Razkritje informacij o dejavnostih, za katere velja regu razkritje: MSRP 14, Pojasnilo o
lacija cen. Regulacija cen je okvirna ureditev za dolo dejavnostih, za katere velja regu
čanje cen, ki se lahko odjemalcem zaračunajo za blago lacija cen
ali storitve, to okvirno ureditev pa nadzoruje in/ali
odobri regulator cen.

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
kmetijskih pridelkih [line ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje informacij o Razkritje informacij o kmetijskih pridelkih. Kmetijski razkritje: MRS 41, 46.(b)(ii) člen
kmetijskih pridelkih [text pridelek je pospravljen pridelek bioloških sredstev podje
block]
tja. [glej: Biološka sredstva]

Razkritje informacij o
kmetijskih
pridelkih
[abstract]

Razkritje informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z dejav razkritje: MSRP 14, Pojasnilo o
dejavnostih, za katere nostmi, za katere velja regulacija cen.
dejavnostih, za katere velja regu
velja regulacija cen [table]
lacija cen

SL

Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
dejavnostih, za katere ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
velja regulacija cen [line na eni ali več oseh razpredelnice.
items]

Razkritje informacij o
dejavnostih, za katere
velja regulacija cen [text
block]

Razkritje informacij o
dejavnostih, za katere
velja
regulacija
cen
[abstract]

Označba

L 143/304
29.5.2019

Razkritje informacij o
zneskih, pripoznanih v
zvezi s stanji na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [text
block]

Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
zneskih, pripoznanih v ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
zvezi s stanji na kontih na eni ali več oseh razpredelnice.
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [line
items]

Razkritje informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z zneski, razkritje: MSRP 14, Pojasnjevanje
zneskih, pripoznanih v pripoznanimi v zvezi s stanji na kontih odloženih pripoznanih zneskov
zvezi s stanji na kontih zneskov zaradi zakonske regulacije.
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [table]

DisclosureOfInformationA text block
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalance
sExplanatory

DisclosureOfInformationA
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalancesLi
neItems

DisclosureOfInformationA table
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalance
sTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje informacij o zneskih, pripoznanih v zvezi s razkritje: MSRP 14, Pojasnjevanje
stanji na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske pripoznanih zneskov
regulacije. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije [member]]

Razkritje informacij o
zneskih, pripoznanih v
zvezi s stanji na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske
regulacije
[abstract]

Sklic

DisclosureOfInformationA
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalance
sAbstract

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s kmetijskimi razkritje: MRS 41, 46.(b)(ii) člen
kmetijskih pridelkih [table] pridelki.

Element type and
attributes

DisclosureOfInformationA table
boutAgriculturalProduce
Table

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
SL

Uradni list Evropske unije
L 143/305

DisclosureOfInformationA text block
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHed
geAccountingExplanatory

DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHed
geAccountingLineItems

DisclosureOfInformationA table
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHed
geAccountingTable

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensi
veIncomeAsResultOfHed
geAccountingAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

Razkritje informacij o
konsolidiranih
strukturi
ranih podjetjih [abstract]

Razkritje informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z zneski, ki razkritje: MSRP 7, 24.C člen –
zneskih, ki so vplivali na so vplivali na izkaz vseobsegajočega donosa zaradi obra začetek veljavnosti 1.1.2018
izkaz
vseobsegajočega čunavanja varovanja pred tveganjem.
donosa zaradi obračuna
vanja
varovanja
pred
tveganjem [table]

SL

Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
zneskih, ki so vplivali na ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
izkaz
vseobsegajočega na eni ali več oseh razpredelnice.
donosa zaradi obračuna
vanja
varovanja
pred
tveganjem [line items]

Razkritje informacij o Razkritje informacij o zneskih, ki so vplivali na izkaz razkritje: MSRP 7, 24.C člen –
zneskih, ki so vplivali na vseobsegajočega donosa zaradi obračunavanja varovanja začetek veljavnosti 1.1.2018
izkaz
vseobsegajočega pred tveganjem.
donosa zaradi obračuna
vanja
varovanja
pred
tveganjem [text block]

Razkritje informacij o
zneskih, ki so vplivali na
izkaz
vseobsegajočega
donosa zaradi obračuna
vanja
varovanja
pred
tveganjem [abstract]

Označba

L 143/306
29.5.2019

Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
konsolidiranih
strukturi ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
ranih podjetjih [line items] na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s konsolidi razkritje: MSRP 12, Vrsta tveganj
konsolidiranih
strukturi ranimi strukturiranimi podjetji.
v zvezi z deleži podjetja v konso
ranih podjetjih [table]
lidiranih strukturiranih podjetjih

Razkritje informacij o
kreditnih izpostavljenostih,
določenih kot merjenih po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [abstract]

Razkritje informacij o Razkritje informacij o kreditnih izpostavljenostih, dolo razkritje: MSRP 7, 24.G člen –
kreditnih izpostavljenostih, čenih kot merjenih po pošteni vrednosti prek poslov začetek veljavnosti 1.1.2018
določenih kot merjenih po nega izida.
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [text
block]

Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
kreditnih izpostavljenostih, ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
določenih kot merjenih po na eni ali več oseh razpredelnice.
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [line
items]

DisclosureOfInformationA table
boutConsolidatedStructure
dEntitiesTable

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesi
gnatedAsMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLos
sAbstract

DisclosureOfInformationA text block
boutCreditExposuresDesi
gnatedAsMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLos
sExplanatory

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesi
gnatedAsMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLos
sLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesLineItems

Pojasnilo oznake

Razkritje informacij o Razkritje informacij o konsolidiranih strukturiranih razkritje: MSRP 12, Vrsta tveganj
konsolidiranih
strukturi podjetjih. [glej: Konsolidirana strukturirana podjetja v zvezi z deleži podjetja v konso
ranih podjetjih [text block] [member]]
lidiranih strukturiranih podjetjih

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfInformationA text block
boutConsolidatedStructure
dEntitiesExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
SL

Uradni list Evropske unije
L 143/307

Razkritje informacij o klju Razkritje informacij o ključnem poslovodnem osebju. splošna
praksa:
čnem poslovodnem osebju [glej: Ključno poslovodno osebje podjetja ali obvladujo 10.(e) člen
[text block]
čega podjetja [member]]

DisclosureOfInformationA text block
boutKeyManagementPer
sonnelExplanatory

DisclosureOfInformationA text block
boutLiquidityArrange
mentsGuaranteesOrOther
CommitmentsWithThird
PartiesThatMayAffectFair
ValueOrRiskOfInterestsIn
StructuredEntitiesExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje informacij o likvidnostnih sporazumih, primer: MSRP 12, B26.(e) člen
jamstvih ali drugih obvezah s tretjimi strankami, ki bi
lahko vplivale na pošteno vrednost ali tveganje deležev
podjetja v strukturiranih podjetjih. [glej: Jamstva [mem
ber]]

MRS

1,

SL

Razkritje informacij o
likvidnostnih sporazumih,
jamstvih
ali
drugih
obvezah s tretjimi stran
kami, ki bi lahko vplivale
na pošteno vrednost ali
tveganje deležev v struktu
riranih podjetjih [text
block]

Razkritje informacij o Razkritje kvalitativnih in kvantitativnih informacij o razkritje: MSRP 12, 26. člen
deležih v strukturiranih deležih podjetja v strukturiranih podjetjih, med drugim
podjetjih [text block]
vključno z vrsto, namenom, velikostjo in dejavnostmi
strukturiranega podjetja ter načinom financiranja tega
podjetja.

1,

DisclosureOfInformationA text block
boutInterestsInStructure
dEntityExplanatory

MRS

ifrs-full

splošna
praksa:
10.(e) člen

Razkritje informacij o Razkritje informacij o zaposlencih.
zaposlencih [text block]

Sklic

DisclosureOfInformationA text block
boutEmployeesExplanatory

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s kreditnimi razkritje: MSRP 7, 24.G člen –
kreditnih izpostavljenostih, izpostavljenostmi, določenimi kot merjenimi po pošteni začetek veljavnosti 1.1.2018
določenih kot merjenih po vrednosti prek poslovnega izida.
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [table]

Element type and
attributes

DisclosureOfInformationA table
boutCreditExposuresDesi
gnatedAsMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLos
sTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/308
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

Razkritje informacij o Razkritje informacij o metodah, vhodnih podatkih in razkritje: MSRP 15, 126.(c) člen
metodah,
vhodnih predpostavkah, uporabljenih za razporeditev transak – začetek veljavnosti 1.1.2018
podatkih in predpostavkah, cijske cene v pogodbah s kupci.
uporabljenih za razpore
ditev transakcijske cene
[text block]

Razkritje informacij o Razkritje informacij o metodah, vhodnih podatkih in razkritje: MSRP 15, 126.(b) člen
metodah,
vhodnih predpostavkah, uporabljenih za oceno, ali je ocena varia – začetek veljavnosti 1.1.2018
podatkih in predpostavkah, bilnega nadomestila omejena.
uporabljenih za oceno, ali
je ocena variabilnega nado
mestila omejena [text
block]

Razkritje informacij o Razkritje informacij o metodah, vhodnih podatkih in razkritje: MSRP 15, 126.(a) člen
metodah,
vhodnih predpostavkah, uporabljenih za določitev transakcijske – začetek veljavnosti 1.1.2018
podatkih in predpostavkah, cene v pogodbah s kupci.
uporabljenih za določitev
transakcijske cene [text
block]

DisclosureOfInformationA text block
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAlloca
tingTransactionPriceExpla
natory

DisclosureOfInformationA text block
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAsses
singWhetherEstimateOfVa
riableConsiderationIsCon
strainedExplanatory

DisclosureOfInformationA text block
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForDetermi
ningTransactionPriceExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Razkritje informacij o profilu zapadlosti obveze za dolo razkritje: MRS 19, 147.(c) člen
čene zaslužke. To bo vključevalo tehtano povprečno
trajanje obveze za določene zaslužke in lahko vključuje
druge informacije o porazdelitvi časovnega okvira plačil
zaslužkov, kot je analiza zapadlosti zaslužkov v plačilo.
[glej: Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje informacij o
profilu zapadlosti obveze
za določene zaslužke [text
block]

Element type and
attributes

DisclosureOfInformationA text block
boutMaturityProfileOfDefi
nedBenefitObligationExpla
natory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
SL

Uradni list Evropske unije
L 143/309

Razkritje informacij o Razkritje informacij o izravnalnem pristopu za pridru razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
izravnalnem pristopu za žena podjetja.
začetek veljavnosti ob prvi
pridružena podjetja [text
uporabi MSRP 9
block]

Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
izravnalnem pristopu za ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
pridružena podjetja [line na eni ali več oseh razpredelnice.
items]

DisclosureOfInformationA text block
boutOverlayApproachFo
rAssociatesExplanatory

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFo
rAssociatesLineItems

DisclosureOfInformationA table
boutOverlayApproachFo
rAssociatesTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

SL

Razkritje informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z izravnalnim razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
začetek veljavnosti ob prvi
izravnalnem pristopu za pristopom za pridružena podjetja.
pridružena podjetja [table]
uporabi MSRP 9

Razkritje informacij o
izravnalnem pristopu za
pridružena
podjetja
[abstract]

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFo
rAssociatesAbstract

Sklic

Razkritje informacij o metodah, vhodnih podatkih in razkritje: MSRP 15, 126.(d) člen
predpostavkah, uporabljenih za merjenje obvez glede – začetek veljavnosti 1.1.2018
vračila, povračila in drugih podobnih obvez v pogodbah
s kupci.

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje informacij o
metodah,
vhodnih
podatkih in predpostavkah,
uporabljenih za merjenje
obvez glede vračila, povra
čila in drugih podobnih
obvez [text block]

Element type and
attributes

DisclosureOfInformationA text block
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForMeasu
ringObligationsForReturn
sRefundsAndOtherSimilar
ObligationsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/310
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Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
izravnalnem pristopu za ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
skupne
podvige
[line na eni ali več oseh razpredelnice.
items]

Razkritje informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z izravnalnim razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
začetek veljavnosti ob prvi
izravnalnem pristopu za pristopom za skupne podvige.
uporabi MSRP 9
skupne podvige [table]

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesLineItems

DisclosureOfInformationA table
boutOverlayApproachFor
JointVenturesTable

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrument
sAndHowTheyAffectFutu
reCashFlowsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

SL

Razkritje informacij o
pogojih instrumentov za
varovanje pred tveganjem
in njihovem vplivu na
prihodnje denarne tokove
[abstract]

Razkritje informacij o Razkritje informacij o izravnalnem pristopu za skupne razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
začetek veljavnosti ob prvi
izravnalnem pristopu za podvige.
uporabi MSRP 9
skupne
podvige
[text
block]

Sklic

DisclosureOfInformationA text block
boutOverlayApproachFor
JointVenturesExplanatory

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje informacij o
izravnalnem pristopu za
skupne podvige [abstract]

Element type and
attributes

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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DisclosureOfInformationA
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrument
sAndHowTheyAffectFutu
reCashFlowsLineItems

DisclosureOfInformationA table
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrument
sAndHowTheyAffectFutu
reCashFlowsTable

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlled
ByInvestmentEntityAb
stract

DisclosureOfInformationA text block
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlled
ByInvestmentEntityExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfInformationA text block
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrument
sAndHowTheyAffectFutu
reCashFlowsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Razkritje informacij o pogojih instrumentov za varo razkritje: MSRP 7, 23.A člen –
vanje pred tveganjem in njihovem vplivu na prihodnje začetek veljavnosti 1.1.2018
denarne tokove. [glej: Instrumenti za varovanje pred
tveganjem [member]]

Pojasnilo oznake

Razkritje informacij o
nekonsolidiranih strukturi
ranih podjetjih, ki jih
obvladuje
naložbeno
podjetje [text block]

Razkritje informacij o
nekonsolidiranih strukturi
ranih podjetjih, ki jih
obvladuje
naložbeno
podjetje [abstract]

Razkritje informacij o nekonsolidiranih strukturiranih razkritje: MSRP 12, 19.F člen
podjetjih, ki jih obvladuje naložbeno podjetje. [glej:
Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Nekonsolidi
rana strukturirana podjetja [member]]

SL

Razkritje informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pogoji razkritje: MSRP 7, 23.A člen –
pogojih instrumentov za instrumentov za varovanje pred tveganjem in njihovem začetek veljavnosti 1.1.2018
varovanje pred tveganjem vplivu na prihodnje denarne tokove.
in njihovem vplivu na
prihodnje denarne tokove
[table]

Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
pogojih instrumentov za ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
varovanje pred tveganjem na eni ali več oseh razpredelnice.
in njihovem vplivu na
prihodnje denarne tokove
[line items]

Razkritje informacij o
pogojih instrumentov za
varovanje pred tveganjem
in njihovem vplivu na
prihodnje denarne tokove
[text block]

Označba

L 143/312
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Razkritje informacij o
nekonsolidiranih odvisnih
podjetjih [abstract]

Razkritje informacij o Razkritje informacij o nekonsolidiranih odvisnih podjet razkritje: MSRP 12, 19.B člen
nekonsolidiranih odvisnih jih. [glej: Odvisna podjetja [member]]
podjetjih [text block]

Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
nekonsolidiranih odvisnih ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
podjetjih [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsi
diariesAbstract

DisclosureOfInformationA text block
boutUnconsolidatedSubsi
diariesExplanatory

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsi
diariesLineItems

DisclosureOfInformationA table
boutUnconsolidatedSubsi
diariesTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

SL

Razkritje informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z nekonsoli razkritje: MSRP 12, 19.B člen
nekonsolidiranih odvisnih diranimi odvisnimi podjetji.
podjetjih [table]

Razkritje informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z nekonsoli razkritje: MSRP 12, 19.F člen
nekonsolidiranih strukturi diranimi strukturiranimi podjetji, ki jih obvladuje nalož
ranih podjetjih, ki jih beno podjetje.
obvladuje
naložbeno
podjetje [table]

Sklic

DisclosureOfInformationA table
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlled
ByInvestmentEntityTable

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
nekonsolidiranih strukturi ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
ranih podjetjih, ki jih na eni ali več oseh razpredelnice.
obvladuje
naložbeno
podjetje [line items]

Element type and
attributes

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlled
ByInvestmentEntityLineI
tems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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L 143/313

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOrCash
generatingUnitWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesAbstract

ifrs-full

Razkritje informacij za
denar ustvarjajoče enote
[abstract]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s posa razkritje: MRS 36, 130. člen
meznim sredstvom, vključno z dobrim imenom, ali
denar ustvarjajočo enoto, za katero se je v obdobju
pripoznala ali razveljavila izguba zaradi oslabitve.

Razkritje informacij o
pripoznani ali razvelja
vljeni izgubi zaradi osla
bitve za posamezno sred
stvo ali denar ustvarjajočo
enoto [table]

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitTa
ble

ifrs-full

SL

table

Razkritje informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
pripoznani ali razvelja ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
vljeni izgubi zaradi osla na eni ali več oseh razpredelnice.
bitve za posamezno sred
stvo ali denar ustvarjajočo
enoto [line items]

Razkritje informacij o
pripoznani ali razvelja
vljeni izgubi zaradi osla
bitve za posamezno sred
stvo ali denar ustvarjajočo
enoto [text block]

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitLi
neItems

Razkritje informacij za posamezno sredstvo, vključno z razkritje: MRS 36, 130. člen
dobrim imenom, ali denar ustvarjajočo enoto, za katero
se v obdobju pripozna ali razveljavi izguba zaradi osla
bitve. [glej: Dobro ime; Izguba zaradi oslabitve; Razve
ljavitev izgube zaradi oslabitve; Denar ustvarjajoče enote
[member]]

Sklic

ifrs-full

text block

Pojasnilo oznake

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitEx
planatory

Razkritje informacij o
pripoznani ali razvelja
vljeni izgubi zaradi osla
bitve za posamezno sred
stvo ali denar ustvarjajočo
enoto [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitAb
stract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/314
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table

text block

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOrCash
generatingUnitWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesLineItems

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOrCash
generatingUnitWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesTable

DisclosureOfInformation
SufficientToPermitReconci
liationOfClassesDetermi
nedForFairValueMeasure
mentToLineItemsInState
mentOfFinancialPositio
nAssetsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOrCash
generatingUnitWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesExplana
tory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje zadostnih infor
macij, ki omogočajo uskla
ditev razredov, določenih
za merjenje poštene vred
nosti, z vrstičnimi postav
kami v izkazu finančnega
položaja, sredstva [text
block]

Razkritje zadostnih informacij, ki omogočajo uskladitev razkritje: MSRP 13, 94. člen
razredov sredstev, določenih za merjenje poštene vred
nosti, z vrstičnimi postavkami v izkazu finančnega polo
žaja.

SL

Razkritje informacij za Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z denar razkritje: MRS 36, 134. člen
denar ustvarjajoče enote ustvarjajočimi enotami.
[table]

Razkritje informacij za Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
denar ustvarjajoče enote ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
[line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje informacij za Razkritje informacij za denar ustvarjajoče enote. [glej: razkritje: MRS 36, 134. člen
denar ustvarjajoče enote Denar ustvarjajoče enote [member]]
[text block]

Označba

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
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Razkritje zadostnih infor
macij, ki omogočajo uskla
ditev razredov, določenih
za merjenje poštene vred
nosti, z vrstičnimi postav
kami v izkazu finančnega
položaja, obveznosti [text
block]

Razkritje informacij, ki
uporabnikom računovod
skih izkazov omogočajo
oceno sprememb obvezno
sti, ki izhajajo iz aktivnosti
financiranja [text block]

Razkritje začetka uporabe
standardov ali pojasnil
[abstract]

text block

DisclosureOfInformation
SufficientToPermitReconci
liationOfClassesDetermi
nedForFairValueMeasure
mentToLineItemsInState
mentOfFinancialPosition
LiabilitiesExplanatory

DisclosureOfInformationT text block
hatEnablesUsersOfFinan
cialStatementsToEvaluateC
hangesInLiabilitiesArising
FromFinancingActivitiesEx
planatory

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInter
pretationsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje zadostnih infor
macij, ki omogočajo uskla
ditev razredov, določenih
za merjenje poštene vred
nosti, z vrstičnimi postav
kami v izkazu finančnega
položaja, lastni kapitalski
instrumenti podjetja [text
block]

Označba

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfInformation
SufficientToPermitReconci
liationOfClassesDetermi
nedForFairValueMeasure
mentToLineItemsInState
mentOfFinancialPositio
nEntitysOwnEquityInstru
mentsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Razkritje informacij, ki uporabnikom računovodskih razkritje: MRS 7, 44.A člen
izkazov omogočajo oceno sprememb obveznosti, ki
izhajajo iz aktivnosti financiranja, vključno s spremem
bami, ki izhajajo iz denarnih tokov, in nedenarnimi
spremembami. [glej: Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti
financiranja]

SL

Razkritje zadostnih informacij, ki omogočajo uskladitev razkritje: MSRP 13, 94. člen
razredov obveznosti, določenih za merjenje poštene
vrednosti, z vrstičnimi postavkami v izkazu finančnega
položaja.

Razkritje zadostnih informacij, ki omogočajo uskladitev razkritje: MSRP 13, 94. člen
razredov lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, dolo
čenih za merjenje poštene vrednosti, z vrstičnimi postav
kami v izkazu finančnega položaja.

Pojasnilo oznake

L 143/316
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text

DisclosureOfInsuranceCon text block
tractsExplanatory

text block

DisclosureOfInstruments
WithPotentialFutureDiluti
veEffectNotIncludedInCal
culationOfDilutedEarning
sPerShareExplanatory

DisclosureOfInsurancePre
miumRevenueExplanatory

DisclosureOfInsuranceRi
skExplanatory

DisclosureOfIntangibleAs
setsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

MRS

1,

Uradni list Evropske unije

Razkritje podrobnih infor
macij o neopredmetenih
sredstvih [abstract]

Razkritje
zavarovalnega Razkritje tveganja, razen finančnega tveganja, ki je razkritje: MSRP 4, 39.(c) člen
tveganja [text block]
preneseno z imetnika zavarovalne pogodbe na izdajate
lja.

praksa:
Razkritje prihodkov iz Razkritje prihodkov iz zavarovalnih premij. [glej: Prihod splošna
zavarovalnih premij [text ki]
10.(e) člen
block]

razkritje: MSRP 4, Razkritje

Opis instrumentov (tudi pogojno izdajljivih delnic), ki bi razkritje: MRS 33, 70.(c) člen
lahko popravili osnovni čisti dobiček na delnico v
prihodnosti, vendar niso bili vključeni v izračun popra
vljenega čistega dobička na delnico, ker so protipopra
vljalni za predstavljeno obračunsko obdobje oz. obdobja.

Razkritje
zavarovalnih Celotno razkritje zavarovalnih pogodb.
pogodb [text block]

Razkritje instrumentov, ki
bi lahko v prihodnosti
popravili čisti dobiček na
delnico in niso vključeni v
izračun
popravljenega
čistega dobička na delnico

Razkritje začetka uporabe Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z začetkom razkritje: MRS 8, 28. člen
standardov ali pojasnil uporabe standardov ali pojasnil.
[table]

Razkritje začetka uporabe Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
standardov ali pojasnil ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
[line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

SL

text block

table

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInter
pretationsTable

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInter
pretationsLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/317

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje neopredmetenih
sredstev, ki so pomembna
za podjetje [abstract]

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityAb
stract

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityExpla
natory

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityLineI
tems

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityTable

DisclosureOfIntangibleAs
setsTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje neopredmetenih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z neopred razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
sredstev, ki so pomembna metenimi sredstvi, ki so pomembna za podjetje.
za podjetje [table]

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MRS 38, 118. člen
macij o neopredmetenih nostmi o neopredmetenih sredstvih.
sredstvih [table]

table

Razkritje neopredmetenih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
sredstev, ki so pomembna ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
za podjetje [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje neopredmetenih Razkritje neopredmetenih sredstev, ki so pomembna za razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
sredstev, ki so pomembna podjetje. [glej: Neopredmetena sredstva, ki so
za podjetje [text block]
pomembna za podjetje]

SL

table

text block

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o neopredmetenih ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
sredstvih [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

DisclosureOfIntangibleAs
setsLineItems

razkritje: MRS 38, Razkritje

ifrs-full

Razkritje neopredmetenih Celotno razkritje neopredmetenih sredstev.
sredstev [text block]

text block

1,

DisclosureOfIntangibleAs
setsExplanatory

MRS

ifrs-full

praksa:
Razkritje neopredmetenih Razkritje neopredmetenih sredstev in dobrega imena. splošna
sredstev in dobrega imena [glej: Neopredmetena sredstva in dobro ime]
10.(e) člen
[text block]

Označba

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfIntangibleAs
setsAndGoodwillExplana
tory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje deležev v skladih Celotno razkritje deležev podjetja v skladih za razgrad razkritje: OPMSRP 5, Splošno
[text block]
njo, obnovo in ponovno oživljanje okolja.
mnenje

text block

DisclosureOfInterestIn
FundsExplanatory

ifrs-full

od Razkritje prihodkov od obresti. [glej: Prihodki od obre splošna
praksa:
sti]
10.(e) člen

Razkritje prihodkov
obresti [text block]

MRS

1,

1,

text block

1,

DisclosureOfInterestInco
meExplanatory

MRS

MRS

ifrs-full

ifrs-full

za Razkritje odhodkov za obresti. [glej: Odhodki za obresti] splošna
praksa:
10.(e) člen

Razkritje neopredmetenih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z neopred razkritje: MRS 38, 122.(a) člen
sredstev z nedoločeno metenimi sredstvi z nedoločeno dobo koristnosti.
dobo koristnosti [table]

praksa:
Razkritje prihodkov od Razkritje prihodkov od obresti in odhodkov za obresti. splošna
10.(e) člen
(odhodkov za) obresti [glej: Prihodki od (odhodki za) obresti]
[text block]

DisclosureOfInterestExpen
seExplanatory

ifrs-full

table

Razkritje neopredmetenih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
sredstev z nedoločeno ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
dobo koristnosti [line na eni ali več oseh razpredelnice.
items]

text block

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feTable

ifrs-full

Sklic

Razkritje neopredmetenih Razkritje neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo razkritje: MRS 38, 122.(a) člen
sredstev z nedoločeno koristnosti. [glej: Neopredmetena sredstva z nedoločeno
dobo koristnosti [text dobo koristnosti]
block]

Pojasnilo oznake

DisclosureOfInterestInco
meExpenseExplanatory

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feLineItems

ifrs-full

text block

Razkritje neopredmetenih
sredstev z nedoločeno
dobo koristnosti [abstract]

Označba

Razkritje odhodkov
obresti [text block]

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feExplanatory

ifrs-full

Element type and
attributes

SL

text block

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/319

DisclosureOfInterestsIn
SubsidiariesExplanatory

DisclosureOfInterestsInUn text block
consolidatedStructuredEnti
tiesExplanatory

DisclosureOfInterimFinan
cialReportingExplanatory

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresAbstract

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

text block

deležev
v Razkritje deležev v odvisnih podjetjih. [glej: Odvisna razkritje: MSRP 12, 2.(b)(i) člen
podjetjih [text podjetja [member]]

Razkritje notranjih bonite Razkritje notranjih bonitetnih ocen. [glej: Notranje boni primer: MSRP 7, IG25. člen –
tetne ocene [member]]
datum prenehanja veljavnosti
tnih ocen [text block]
1.1.2018, primer: MSRP 7,
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Razkritje notranjih bonite
tnih ocen [abstract]

Razkritje medletnega raču Celotno razkritje medletnega računovodskega poročanja. razkritje: MRS 34, Vsebina
novodskega
poročanja
medletnega
računovodskega
[text block]
poročila

Razkritje deležev v nekon Razkritje deležev v strukturiranih podjetjih, ki jih razkritje: MSRP 12, 2.(b)(iii) člen
solidiranih strukturiranih podjetje ne obvladuje (nekonsolidirana strukturirana
podjetjih [text block]
podjetja). [glej: Nekonsolidirana strukturirana podjetja
[member]]

Razkritje
odvisnih
block]

SL

text block

razkritje: MSRP 12, 1. člen

Razkritje deležev v drugih Celotno razkritje deležev v drugih podjetjih.
podjetjih [text block]

text block

DisclosureOfInterestsInOt
herEntitiesExplanatory

Sklic

Razkritje
deležev
v Razkritje deležev v skupnih aranžmajih. Skupni aranžma razkritje: MSRP 12, 2.(b)(ii) člen
skupnih aranžmajih [text je aranžma, ki ga skupaj obvladujeta dve ali več strank.
block]

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Razkritje deležev v pridru Razkritje deležev v pridruženih podjetjih. [glej: Pridru razkritje: MSRP 12, 2.(b)(ii) člen
ženih podjetjih [text block] žena podjetja [member]]

Označba

text block

DisclosureOfInterestsI
nJointArrangementsExpla
natory

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfInterestsInAs
sociatesExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Razkritje obveznosti iz Razkritje obveznosti iz pogodb o finančnih naložbah. splošna
praksa:
pogodb
o
finančnih [glej: Obveznosti iz pogodb o finančnih naložbah]
10.(e) člen
naložbah [text block]

Razkritje
naložbenih Razkritje naložbenih podjetij. Naložbeno podjetje je razkritje: MSRP 12, Status nalož
podjetij [text block]
podjetje, ki: (a) prejme finančna sredstva od enega ali benega podjetja
več naložbenikov z namenom zagotavljanja storitev
upravljanja finančnih naložb temu naložbeniku oziroma
naložbenikom; (b) se svojemu naložbeniku oziroma
naložbenikom zaveže, da je njegov poslovni cilj nala
ganje finančnih sredstev izključno z namenom doseganja
donosov iz povečevanja vrednosti dolgoročnih naložb,
prihodkov od naložb ali obojega; in (c) uspešnost bolj ali
manj vseh svojih finančnih naložb meri in ocenjuje na
osnovi poštene vrednosti.

DisclosureOfInvestment
text block
ContractsLiabilitiesExplana
tory

DisclosureOfInvestmentEn
titiesExplanatory

DisclosureOfInvestment
PropertyAbstract

DisclosureOfInvestment
PropertyExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

razkritje: MRS 40, Razkritje

MRS

razkritje: MRS 2, Razkritje

1,

Uradni list Evropske unije

Razkritje
naložbenih Celotno razkritje naložbenih nepremičnin.
nepremičnin [text block]

Razkritje podrobnih infor
macij o naložbenih nepre
mičninah [abstract]

Razkritje zalog [text block] Celotno razkritje zalog.

SL

text block

text block

DisclosureOfInventoriesEx
planatory

ifrs-full

Razkritje notranjih bonite Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z notranjimi primer: MSRP 7, IG25. člen –
bonitetnimi ocenami.
datum prenehanja veljavnosti
tnih ocen [table]
1.1.2018, primer: MSRP 7,
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresTable

table

Pojasnilo oznake

Razkritje notranjih bonite Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
tnih ocen [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

DisclosureOfIssuedCapita
lExplanatory

DisclosureOfJointOpera
tionsAbstract

DisclosureOfJointOpera
tionsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

splošna
praksa:
10.(e) člen

MRS

MRS

1,

1,

Uradni list Evropske unije

Razkritje skupnih dejav Razkritje skupnih dejavnosti. [glej: Skupne dejavnosti razkritje: MSRP 12, B4.(c) člen
[member]]
nosti [text block]

Razkritje skupnih dejav
nosti [abstract]

Razkritje izdanega kapitala Razkritje izdanega kapitala. [glej: Izdani kapital]
[text block]

Razkritje naložb, ki niso Razkritje naložb, ki niso obračunane po kapitalski splošna
praksa:
obračunane po kapitalski metodi. [glej: Naložbe, ki niso obračunane po kapitalski 10.(e) člen
metodi [text block]
metodi]

SL

text block

text block

DisclosureOfInvestment
sOtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquity
MethodExplanatory

1,

ifrs-full

MRS

text block

DisclosureOfInvestment
sAccountedForUsingEqui
tyMethodExplanatory

ifrs-full

Razkritje naložb, obraču Razkritje naložb, obračunanih po kapitalski metodi. splošna
praksa:
10.(e) člen
nanih po kapitalski metodi [glej: Naložbe, obračunane po kapitalski metodi]
[text block]

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MRS 40, 32.A člen
macij o naložbenih nepre nostmi o naložbenih nepremičninah.
mičninah [table]

table

Sklic

DisclosureOfInvestment
PropertyTable

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o naložbenih nepre ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
mičninah [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Element type and
attributes

DisclosureOfInvestment
PropertyLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Razkritje
skupnih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
podvigov [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje
podvigov [table]

Razkritje
predplačil Razkritje predplačil najemnin. [glej: Predplačila]
najemnin [text block]

table

text block

DisclosureOfJointVenture
sExplanatory

DisclosureOfJointVenture
sLineItems

DisclosureOfJointVenture
sTable

DisclosureOfLeasePrepay
mentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

DisclosureOfJointVenture
sAbstract

ifrs-full

MRS

1,

Uradni list Evropske unije

splošna
praksa:
10.(e) člen

skupnih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s skupnimi razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
podvigi.
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(b) člen

SL

Razkritje
skupnih Razkritje skupnih podvigov. [glej: Skupni podvigi [mem razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
ber]]
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
podvigov [text block]
razkritje: MSRP 12, B4.(b) člen

Razkritje
skupnih
podvigov [abstract]

Razkritje skupnih dejav Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s skupnimi razkritje: MSRP 12, B4.(c) člen
dejavnostmi.
nosti [table]

DisclosureOfJointOpera
tionsTable

table

Pojasnilo oznake

Razkritje skupnih dejav Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
nosti [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfJointOpera
tionsLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfLeasesExpla
natory

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIs
suedWithInseparableThird
partyCreditEnhancemen
tAbstract

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIs
suedWithInseparableThird
partyCreditEnhancemen
tExplanatory

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIs
suedWithInseparableThird
partyCreditEnhancementLi
neItems

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIs
suedWithInseparableThird
partyCreditEnhancement
Table

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

najemov

Pojasnilo oznake

Razkritje
obveznosti,
merjenih po pošteni vred
nosti in izdanih z neloč
ljivim elementom tretje
osebe
za
izboljšanje
kreditne kakovosti [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z obvez razkritje: MSRP 13, 98. člen
nostmi, merjenimi po pošteni vrednosti in izdanimi z
neločljivim elementom tretje osebe za izboljšanje
kreditne kakovosti.

Razkritje
obveznosti, Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
merjenih po pošteni vred ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
nosti in izdanih z neloč na eni ali več oseh razpredelnice.
ljivim elementom tretje
osebe
za
izboljšanje
kreditne kakovosti [line
items]

Razkritje
obveznosti,
merjenih po pošteni vred
nosti in izdanih z neloč
ljivim elementom tretje
osebe
za
izboljšanje
kreditne kakovosti [text
block]

razkritje: MRS 17, Najemi v raču
novodskih izkazih najemnikov –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkrije: MRS 17,
Najemi v računovodskih izkazih
najemodajalcev – datum prene
hanja
veljavnosti
1.1.2019,
razkrije: MSRP 16, Predstavljanje
– začetek veljavnosti 1.1.2019,
razkritje: MSRP 16, Razkritje –
začetek veljavnosti 1.1.2019

Sklic

Razkritje obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti in razkritje: MSRP 13, 98. člen
izdanih z neločljivim elementom tretje osebe za izbolj
šanje kreditne kakovosti. [glej: Obveznosti, merjene po
pošteni vrednosti in izdane z neločljivim elementom
tretje osebe za izboljšanje kreditne kakovosti [member]]

[text Celotno razkritje najemnin.

Razkritje
obveznosti,
merjenih po pošteni vred
nosti in izdanih z neloč
ljivim elementom tretje
osebe
za
izboljšanje
kreditne
kakovosti
[abstract]

Razkritje
block]

Označba

SL

table

text block

text block

Element type and
attributes
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text block

text block

text block

DisclosureOfLiquidityRi
skOfInsuranceContractsEx
planatory

DisclosureOfLoansAndAd
vancesToBanksExplanatory

DisclosureOfLoansAndAd
vancesToCustomersExpla
natory

DisclosureOfMajorCusto
mersAbstract

DisclosureOfMajorCusto
mersLineItems

DisclosureOfMajorCusto
mersTable

DisclosureOfMarketRiskEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

MRS

MRS

1,

1,

1,

Razkritje tržnega tveganja Razkritje tržnega tveganja. [glej: Tržno tveganje [mem splošna
praksa:
[text block]
ber]]
10.(e) člen

MRS

Razkritje
pomembnejših Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pomemb razkritje: MSRP 8, 34. člen
nejšimi strankami podjetja.
strank [table]

1,

Razkritje
pomembnejših Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
strank [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje
pomembnejših
strank [abstract]

Razkritje
posojil
in Razkritje posojil in predujmov strankam. [glej: Posojila splošna
praksa:
predujmov strankam [text in predujmi strankam]
10.(e) člen
block]

Razkritje
posojil
in Razkritje posojil in predujmov bankam. [glej: Posojila in splošna
praksa:
10.(e) člen
predujmov bankam [text predujmi bankam]
block]

Razkritje
likvidnostnega Razkritje informacij o likvidnostnem tveganju zavaro razkritje: MSRP 4, 39.(d) člen
tveganja
zavarovalnih valnih pogodb. [glej: Likvidnostno tveganje [member];
pogodb [text block]
Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

MRS

Uradni list Evropske unije

text block

Pojasnilo oznake

praksa:
Razkritje
likvidnostnega Razkritje likvidnostnega tveganja. [glej: Likvidnostno splošna
tveganja [text block]
tveganje [member]]
10.(e) člen

Označba

SL

table

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfLiquidityRi
skExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfMarketRiskO
fInsuranceContractsExpla
natory

DisclosureOfMaturityAna
lysisForDerivativeFinancial
LiabilitiesAbstract

DisclosureOfMaturityAna
lysisForDerivativeFinancial
LiabilitiesLineItems

DisclosureOfMaturityAna
lysisForDerivativeFinancial
LiabilitiesTable

DisclosureOfMaturityAna
lysisForFinancialAssets
HeldForManagingLiquidity
RiskAbstract

DisclosureOfMaturityAna
lysisForFinancialAssets
HeldForManagingLiquidity
RiskLineItems

DisclosureOfMaturityAna
lysisForFinancialAssets
HeldForManagingLiquidity
RiskTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje analize zapadlosti Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 7, B11.E člen
v plačilo za finančna sred zapadlosti v plačilo za finančna sredstva v posesti za
stva v posesti za obvlado obvladovanje likvidnostnega tveganja.
vanje
likvidnostnega
tveganje [table]

Razkritje analize zapadlosti Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
v plačilo za finančna sred ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
stva v posesti za obvlado na eni ali več oseh razpredelnice.
vanje
likvidnostnega
tveganje [line items]

Razkritje analize zapadlosti
v plačilo za finančna sred
stva v posesti za obvlado
vanje
likvidnostnega
tveganje [abstract]

Razkritje analize zapadlosti Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 7, 39.(b) člen
v plačilo za izpeljane zapadlosti v plačilo za izpeljane finančne obveznosti.
finančne obveznosti [table]

Razkritje analize zapadlosti Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
v plačilo za izpeljane ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
finančne obveznosti [line na eni ali več oseh razpredelnice.
items]

Razkritje analize zapadlosti
v plačilo za izpeljane
finančne
obveznosti
[abstract]

Razkritje tržnega tveganja Razkritje informacij o tržnem tveganju zavarovalnih razkritje: MSRP 4, 39.(d) člen
zavarovalnih pogodb [text pogodb. [glej: Tržno tveganje [member]; Vrste zavaro
block]
valnih pogodb [member]]

Označba

SL

table

table

text block

Element type and
attributes
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DisclosureOfMaturityAna
lysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableExplana
tory

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableLineItems

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

Uradni list Evropske unije

Razkritje analize zapadlosti Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 16, 94. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019
terjatev za finančni najem zapadlosti terjatev za finančni najem v plačilo.
v plačilo [table]

Razkritje analize zapadlosti Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
terjatev za finančni najem ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
v plačilo [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje analize zapadlosti Razkritje analize zapadlosti terjatev za finančni najem v razkritje: MSRP 16, 94. člen –
terjatev za finančni najem plačilo. Finančni najem je najem, pri katerem se prene začetek veljavnosti 1.1.2019
v plačilo [text block]
sejo vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z
lastništvom sredstva, ki je predmet najema.

Razkritje analize zapadlosti
terjatev za finančni najem
v plačilo [abstract]

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableAbstract

ifrs-full

SL

text block

Razkritje analize zapadlosti Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 7, 39.(a) člen
v plačilo za neizpeljane zapadlosti v plačilo za neizpeljane finančne obveznosti.
finančne obveznosti [table]

DisclosureOfMaturityAna table
lysisForNonderivativeFinan
cialLiabilitiesTable

ifrs-full

Sklic

Razkritje analize zapadlosti Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
v plačilo za neizpeljane ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
finančne obveznosti [line na eni ali več oseh razpredelnice.
items]

Pojasnilo oznake

DisclosureOfMaturityAna
lysisForNonderivativeFinan
cialLiabilitiesLineItems

Razkritje analize zapadlosti
v plačilo za neizpeljane
finančne
obveznosti
[abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfMaturityAna
lysisForNonderivativeFinan
cialLiabilitiesAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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table

text block

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfOperatingLeasePay
mentsLineItems

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfOperatingLeasePay
mentsTable

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfOperatingLeasePay
mentsExplanatory

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfOperatingLeasePay
mentsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje analize zapadlosti
v plačilo nediskontiranih
denarnih
odtokov
za
ponovni odkup finančnih
sredstev, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno,
ali zneskov, ki se v zvezi
s prenesenimi sredstvi
plačajo prevzemniku [text
block]

Razkritje analize zapadlosti v plačilo za nediskontirane razkritje: MSRP 7, 42.E(e) člen
denarne odtoke, ki bi se zahtevali ali bi se lahko zahte
vali za ponovni odkup finančnih sredstev, za katera je
bilo pripoznanje odpravljeno, ali druge zneske, ki se v
zvezi s prenesenimi sredstvi plačajo prevzemniku, s
prikazom preostalih pogodbenih zneskov, zapadlih v
plačilo, v zvezi z nadaljnjo udeležbo podjetja. [glej: Nedi
skontirani denarni odtoki za ponovni odkup finančnih
sredstev, za katera je bilo pripoznanje odpravljeno;
Drugi zneski, ki se v zvezi s prenesenimi sredstvi plačajo
prevzemniku]

Razkritje analize zapadlosti Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 16, 97. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019
plačil za poslovni najem v zapadlosti plačil za poslovni najem v plačilo.
plačilo [table]

SL

Razkritje analize zapadlosti Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
plačil za poslovni najem v ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
plačilo [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje analize zapadlosti Razkritje analize zapadlosti plačil za poslovni najem v razkritje: MSRP 16, 97. člen –
plačil za poslovni najem v plačilo. Poslovni najem je najem, pri katerem se ne začetek veljavnosti 1.1.2019
plačilo [text block]
prenesejo vsa pomembna tveganja in koristi, povezane
z lastništvom sredstva, ki je predmet najema.

Razkritje analize zapadlosti
plačil za poslovni najem v
plačilo [abstract]

Označba
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Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 7, 42.E(e) člen
zapadlosti v plačilo za nediskontirane denarne odtoke
za ponovni odkup finančnih sredstev, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno, ali zneske, ki se v zvezi s
prenesenimi sredstvi plačajo prevzemniku.

SL

Razkritje analize zapadlosti
v plačilo nediskontiranih
denarnih
odtokov
za
ponovni odkup finančnih
sredstev, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno,
ali zneskov, ki se v zvezi
s prenesenimi sredstvi
plačajo
prevzemniku
[table]

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsTable

ifrs-full

table

Razkritje analize zapadlosti Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
v plačilo nediskontiranih ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
denarnih
odtokov
za na eni ali več oseh razpredelnice.
ponovni odkup finančnih
sredstev, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno,
ali zneskov, ki se v zvezi
s prenesenimi sredstvi
plačajo prevzemniku [line
items]

Sklic

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsLineItems

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje analize zapadlosti
v plačilo nediskontiranih
denarnih
odtokov
za
ponovni odkup finančnih
sredstev, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno,
ali zneskov, ki se v zvezi
s prenesenimi sredstvi
plačajo
prevzemniku
[abstract]

Element type and
attributes

DisclosureOfMaturityAna
lysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromIn
suranceContractsExplana
tory

ifrs-full

text block

Razkritje narave in obsega Razkritje informacij za ovrednotenje narave in obsega razkritje: MSRP 4, 38. člen
tveganj, ki izhajajo iz zava tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. [glej: Vrste
rovalnih pogodb [text zavarovalnih pogodb [member]]
block]

Razkritje narave in obsega Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z naravo in razkritje: MSRP 7, 33. člen,
tveganj, ki izhajajo iz obsegom tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. razkritje: MSRP 7, 34. člen
finančnih
instrumentov
[table]

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsTable

ifrs-full

SL

table

Razkritje narave in obsega Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
tveganj, ki izhajajo iz ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
finančnih
instrumentov na eni ali več oseh razpredelnice.
[line items]

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsLineI
tems

ifrs-full

Razkritje informacij, ki uporabnikom računovodskih razkritje: MSRP 7, 31. člen
izkazov omogočajo, da ovrednotijo naravo in obseg
tveganj finančnih instrumentov, katerim je podjetje izpo
stavljeno. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

Razkritje narave in obsega
tveganj, ki izhajajo iz
finančnih
instrumentov
[text block]

Sklic

DisclosureOfNatureAndEx text block
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsExplana
tory

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje narave in obsega
tveganj, ki izhajajo iz
finančnih
instrumentov
[abstract]

Element type and
attributes

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Razkritje čiste obveznosti Razkritje čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva razkritje: MRS 19, 140.(a) člen
za določene zaslužke (sred določenega zaslužka). [glej: Čista obveznost za določene
stva določenega zaslužka) zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]
[text block]

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetExplana
tory

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetLineItems

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

Razkritje čiste obveznosti Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s čisto obvez razkritje: MRS 19, 140.(a) člen
za določene zaslužke (sred nostjo za določene zaslužke (sredstvom določenega
stva določenega zaslužka) zaslužka).
[table]

Razkritje čiste obveznosti Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
za določene zaslužke (sred ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
stva določenega zaslužka) na eni ali več oseh razpredelnice.
[line items]

1,

SL

text block

Razkritje čiste obveznosti
za določene zaslužke (sred
stva določenega zaslužka)
[abstract]

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetAbstract

MRS

ifrs-full

Razkritje čiste vrednosti Razkritje čiste vrednosti sredstev, ki jo je mogoče pripi splošna
praksa:
sredstev, ki jo je mogoče sati imetnikom enot premoženja.
10.(e) člen
pripisati imetnikom enot
premoženja [text block]

text block

DisclosureOfNetAssetVa
lueAttributableToUnithol
dersExplanatory

Opis narave možnih vplivov davka iz dobička, ki bi razkritje: MRS 12, 82.A člen
izhajal iz plačila dividend delničarjem podjetja po zako
nodajah, kot so tiste, v katerih je davek iz dobička plač
ljiv po višji ali nižji stopnji, če se del čistega dobička ali
celotni čisti dobiček ali zadržani čisti dobiček izplača kot
dividende delničarjem podjetja, ali v katerih je davek iz
dobička vračljiv ali plačljiv, če se del čistega dobička ali
celotni čisti dobiček ali zadržani čisti dobiček izplača kot
dividende delničarjem podjetja. [glej: Zadržani čisti dobi
ček]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Razkritje narave možnih
vplivov davka iz dobička,
ki bi izhajal iz plačila divi
dend

Označba

text

Element type and
attributes

DisclosureOfNatureOfPo
tentialIncomeTaxConse
quencesThatWouldResult
FromPaymentOfDividen
dExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje čistih in bruto Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s čistimi in splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
zneskov ter pozarovatelje bruto zneski ter pozavarovateljevim deležem za zneske
vega deleža za zneske iz iz naslova zavarovalnih pogodb.
naslova
zavarovalnih
pogodb [table]

Razkritje nepopravljalnih
dogodkov po poročeval
skem obdobju [abstract]

Razkritje nepopravljalnih Razkritje nepopravljalnih dogodkov po poročevalskem razkritje: MRS 10, 21. člen
dogodkov po poročeval obdobju. [glej: Nepopravljalni dogodki po poročeval
skem obdobju [text block] skem obdobju [member]]

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsTable

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodAbstract

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

SL

table

Razkritje čistih in bruto Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
zneskov ter pozarovatelje ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
vega deleža za zneske iz na eni ali več oseh razpredelnice.
naslova
zavarovalnih
pogodb [line items]

Razkritje čistih in bruto Razkritje čistih in bruto zneskov ter pozavarovateljevega splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
zneskov ter pozarovatelje deleža za zneske iz naslova zavarovalnih pogodb. [glej:
vega deleža za zneske iz Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
naslova
zavarovalnih
pogodb [text block]

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsLineItems

Sklic

ifrs-full

text block

Pojasnilo oznake

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsExplanatory

Razkritje čistih in bruto
zneskov ter pozarovatelje
vega deleža za zneske iz
naslova
zavarovalnih
pogodb [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

text block

DisclosureOfNoncurren
tAssetsHeldForSaleAndDis
continuedOperationsExpla
natory

DisclosureOfNoncurren
tAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeld
ForSaleExplanatory

DisclosureOfNotesAndOt
herExplanatoryInformatio
nExplanatory

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageExercise
PricesOfOtherEquityInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

praksa:
Razkritje nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev, splošna
razvrščenih kot v posesti za prodajo. [glej: Nekratko 10.(e) člen
ročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot
v posesti za prodajo]

MRS

1,

Razkritje števila in tehta Razkritje števila in tehtanega povprečja izpolnitvenih cen splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
nega povprečja izpolnit drugih kapitalskih instrumentov (tj. razen delniških
venih cen drugih kapital opcij).
skih instrumentov [text
block]

Razkritje
pojasnil
in Razkritje pojasnil in drugega pojasnjevalnega gradiva kot razkritje: MRS 1, 10.(e) člen
drugega
pojasnjevalnega del celotnega sklopa računovodskih izkazov.
gradiva [text block]

Razkritje nekratkoročnih
sredstev ali skupin za
odtujitev, razvrščenih kot
v posesti za prodajo [text
block]

Razkritje nekratkoročnih Celotno razkritje nekratkoročnih sredstev za prodajo in razkritje: MSRP 5, Predstavljanje
sredstev za prodajo in ustavljenega poslovanja.
in razkrivanje
ustavljenega
poslovanja
[text block]

1,

SL

text block

MRS

praksa:
Razkritje neobvladujočih Razkritje neobvladujočih deležev. [glej: Neobvladujoči splošna
deležev [text block]
deleži]
10.(e) člen

text block

DisclosureOfNoncontrol
lingInterestsExplanatory

Sklic

Razkritje nepopravljalnih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z nepopra razkritje: MRS 10, 21. člen
dogodkov po poročeval vljalnimi dogodki po poročevalskem obdobju.
skem obdobju [table]

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Razkritje nepopravljalnih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
dogodkov po poročeval ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
skem obdobju [line items] na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

table

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodTable

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje števila in tehta Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s številom in razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
nega povprečja preostale tehtanim povprečjem preostale pogodbene veljavnosti
pogodbene
veljavnosti neuveljavljenih delniških opcij.
neuveljavljenih delniških
opcij [table]
Razkritje ciljev, usmeritev
in procesov pri upravljanju
kapitala [abstract]

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeOfOut
standingShareOptionsLi
neItems

DisclosureOfNumberAnd table
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeOfOut
standingShareOptionsTable

DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalAbstract

DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Uradni list Evropske unije

Razkritje ciljev, usmeritev Razkritje informacij, ki omogočajo uporabnikom raču razkritje: MRS 1, 134. člen
in procesov pri upravljanju novodskih izkazov, da ocenijo cilje, usmeritve in procese
kapitala [text block]
podjetja pri upravljanju kapitala.

SL

Razkritje števila in tehta Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
nega povprečja preostale ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
pogodbene
veljavnosti na eni ali več oseh razpredelnice.
neuveljavljenih delniških
opcij [line items]

Razkritje števila in tehta Razkritje števila in tehtanega povprečja preostale pogod razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
nega povprečja preostale bene veljavnosti neuveljavljenih delniških opcij. [glej:
pogodbene
veljavnosti Tehtano povprečje [member]]
neuveljavljenih delniških
opcij [text block]

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeOfOut
standingShareOptionsEx
planatory

ifrs-full

text block

Razkritje števila in tehta
nega povprečja preostale
pogodbene
veljavnosti
neuveljavljenih delniških
opcij [abstract]

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeOfOut
standingShareOptionsAb
stract

Razkritje števila in tehta Razkritje števila in tehtanega povprečja izpolnitvenih cen razkritje: MSRP 2, 45.(b) člen
nega povprečja izpolnit delniških opcij. [glej: Tehtano povprečje [member]]
venih cen delniških opcij
[text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageExercise
PricesOfShareOptionsEx
planatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalLineItems

DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalTable

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsAbstract

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsAndFinan
cialLiabilitiesExplanatory

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsExplanatory

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsLineItems

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsTable

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesAbstract

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

text block

table

Pojasnilo oznake

Sklic

pobotanja
sredstev

pobotanja Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
sredstev [line ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

pobotanja Razkritje pobotanja finančnih sredstev. [glej: Finančna razkritje: MSRP 7, 13.C člen
sredstev [text sredstva]

pobotanja
obveznosti

Uradni list Evropske unije

Razkritje
pobotanja Razkritje pobotanja finančnih obveznosti. [glej: Finančne razkritje: MSRP 7, 13.C člen
finančnih obveznosti [text obveznosti]
block]

Razkritje
finančnih
[abstract]

Razkritje
pobotanja Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pobotanjem razkritje: MSRP 7, 13.C člen
finančnih sredstev [table]
finančnih sredstev.

Razkritje
finančnih
items]

Razkritje
finančnih
block]

Razkritje
pobotanja Razkritje pobotanja finančnih sredstev in finančnih razkritje: MSRP 7, Pobotanje
finančnih
sredstev
in obveznosti. [glej: Finančna sredstva; Finančne obvezno finančnih sredstev in finančnih
finančnih obveznosti [text sti]
obveznosti
block]

Razkritje
finančnih
[abstract]

Razkritje ciljev, usmeritev Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s cilji, usme razkritje: MRS 1, 136. člen
in procesov pri upravljanju ritvami in procesi pri upravljanju kapitala.
kapitala [table]

Razkritje ciljev, usmeritev Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
in procesov pri upravljanju ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
kapitala [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

SL

text block

text block

table

Element type and
attributes
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table

text block

DisclosureOfOperatingSeg
mentsExplanatory

DisclosureOfOperatingSeg
mentsLineItems

DisclosureOfOperatingSeg
mentsTable

DisclosureOfOtherAsset
sExplanatory

DisclosureOfOtherCurren
tAssetsExplanatory

DisclosureOfOtherCurrent
LiabilitiesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

pobotanja Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pobotanjem razkritje: MSRP 7, 13.C člen
obveznosti finančnih obveznosti.

splošna
praksa:
10.(e) člen

Razkritje drugih kratkoro Razkritje drugih kratkoročnih obveznosti. [glej: Druge splošna
praksa:
10.(e) člen
čnih
obveznosti
[text kratkoročne obveznosti]
block]

Razkritje drugih kratkoro Razkritje drugih kratkoročnih sredstev. [glej: Druga krat splošna
praksa:
čnih sredstev [text block]
koročna sredstva]
10.(e) člen

Razkritje drugih sredstev Razkritje drugih sredstev. [glej: Druga sredstva]
[text block]

MRS

MRS

MRS

Razkritje
poslovnih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s poslovnimi razkritje: MSRP 8, 23. člen
odsekov [table]
odseki.

1,

1,

1,

Razkritje
poslovnih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
odsekov [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje
poslovnih Razkritje poslovnih odsekov. [glej: Poslovni odseki razkritje: MSRP 8, 23. člen
odsekov [text block]
[member]]

Razkritje
poslovnih
odsekov [abstract]

Razkritje
finančnih
[table]

Uradni list Evropske unije

text block

Pojasnilo oznake

Razkritje
pobotanja Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
finančnih obveznosti [line ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

SL

text block

text block

DisclosureOfOperatingSeg
mentsAbstract

ifrs-full

table

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesTable

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesLineI
tems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfOtherLiabili
tiesExplanatory

DisclosureOfOtherNoncur
rentAssetsExplanatory

DisclosureOfOtherNoncur
rentLiabilitiesExplanatory

DisclosureOfOtherOpera
tingExpenseExplanatory

DisclosureOfOtherOpera
tingIncomeExpenseExpla
natory

DisclosureOfOtherOpera
tingIncomeExplanatory

DisclosureOfOtherProvi
sionsAbstract

DisclosureOfOtherProvi
sionsContingentLiabilitie
sAndContingentAssetsEx
planatory

DisclosureOfOtherProvi
sionsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

MRS

Razkritje drugih rezervacij Razkritje drugih rezervacij. [glej: Druge rezervacije]
[text block]

razkritje: MRS 37, 84. člen

Razkritje drugih rezervacij, Celotno razkritje drugih rezervacij, pogojnih obveznosti razkritje: MRS 37, Razkritje
pogojnih obveznosti in in pogojnih sredstev.
pogojnih sredstev [text
block]

Razkritje drugih rezervacij
[abstract]

Razkritje drugih poslovnih Razkritje raznih drugih poslovnih prihodkov. [glej: Drugi splošna
praksa:
poslovni prihodki (odhodki)]
10.(e) člen
prihodkov [text block]

MRS

praksa:
Razkritje drugih poslovnih Razkritje drugih poslovnih prihodkov ali odhodkov. splošna
10.(e) člen
prihodkov
(odhodkov) [glej: Drugi poslovni prihodki (odhodki)]
[text block]

1,

1,

1,

1,

1,

1,

Uradni list Evropske unije

text block

text block

text block

MRS

Razkritje drugih poslovnih Razkritje drugih poslovnih odhodkov. [glej: Drugi splošna
praksa:
poslovni prihodki (odhodki)]
10.(e) člen
odhodkov [text block]

MRS

MRS

MRS

SL

text block

text block

praksa:
Razkritje drugih nekratko Razkritje drugih nekratkoročnih obveznosti. [glej: Druge splošna
10.(e) člen
ročnih obveznosti [text nekratkoročne obveznosti]
block]

splošna
praksa:
10.(e) člen

Sklic

text block

obvez Razkritje drugih obveznosti. [glej: Druge obveznosti]

Pojasnilo oznake

Razkritje drugih nekratko Razkritje drugih nekratkoročnih sredstev. [glej: Druga splošna
praksa:
10.(e) člen
ročnih sredstev [text block] nekratkoročna sredstva]

Razkritje drugih
nosti [text block]

Označba

text block

text block

Element type and
attributes

29.5.2019
L 143/337

Sklic

Razkritje
izvršitvenih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
obvez [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje
obvez [table]

Razkritje proizvodov
storitev [abstract]

Razkritje proizvodov
storitev [text block]

table

text block

DisclosureOfPerforman
ceObligationsExplanatory

DisclosureOfPerforman
ceObligationsLineItems

DisclosureOfPerforman
ceObligationsTable

DisclosureOfPrepayment
sAndOtherAssetsExplana
tory

DisclosureOfProductsAnd
ServicesAbstract

DisclosureOfProductsAnd
ServicesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

MRS

1,

Uradni list Evropske unije

in Razkritje proizvodov in storitev podjetja. [glej: Proizvodi razkritje: MSRP 8, 32. člen
in storitve [member]]

in

Razkritje predplačil in Razkritje predplačil in drugih sredstev. [glej: Druga sred splošna
praksa:
drugih sredstev [text block] stva; Predplačila]
10.(e) člen

izvršitvenih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z izvršitve razkritje: MSRP 15, 119. člen –
nimi obvezami iz pogodb s kupci.
začetek veljavnosti 1.1.2018

Razkritje
izvršitvenih Razkritje izvršitvenih obvez v pogodbah s kupcih. [glej: razkritje: MSRP 15, 119. člen –
Izvršitvene obveze [member]]
začetek veljavnosti 1.1.2018
obvez [text block]

Razkritje
izvršitvenih
obvez [abstract]

SL

text block

text block

DisclosureOfPerforman
ceObligationsAbstract

ifrs-full

Razkritje drugih rezervacij Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z drugimi razkritje: MRS 37, 84. člen
rezervacijami.
[table]

DisclosureOfOtherProvi
sionsTable

table

Pojasnilo oznake

Razkritje drugih rezervacij Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
[line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfOtherProvi
sionsLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/338
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Razkritje
osnovnih
block]

Razkritje matrike rezervacij
[abstract]
Razkritje matrike rezervacij Razkritje matrike rezervacij.
[text block]

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentExplana
tory

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentLineItems

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentTable

DisclosureOfProvisionMa
trixAbstract

DisclosureOfProvisionMa
trixExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

razkritje: MRS 16, Razkritje

1,

primer: MSRP 7, 35.N člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MRS 16, 73. člen
macij o opredmetenih nostmi o opredmetenih osnovnih sredstvih.
osnovnih sredstvih [table]

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o opredmetenih ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
osnovnih sredstvih [line na eni ali več oseh razpredelnice.
items]

opredmetenih Celotno razkritje opredmetenih osnovnih sredstev.
sredstev [text

MRS

SL

table

text block

Razkritje podrobnih infor
macij o opredmetenih
osnovnih
sredstvih
[abstract]

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentAbstract

ifrs-full

Razkritje poslovnega izida Razkritje poslovnega izida iz poslovnih aktivnosti. [glej: splošna
praksa:
iz poslovnih aktivnosti Poslovni izid iz poslovnih aktivnosti]
10.(e) člen
[text block]

in Preglednica z razkritjem informacij v zvezi proizvodi in razkritje: MSRP 8, 32. člen
storitvami podjetja.

DisclosureOfProfitLossFro text block
mOperatingActivitiesExpla
natory

Razkritje proizvodov
storitev [table]

ifrs-full

table

Sklic

in Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Pojasnilo oznake

DisclosureOfProductsAnd
ServicesTable

Razkritje proizvodov
storitev [line items]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfProductsAnd
ServicesLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfProvisionMa
trixLineItems

DisclosureOfProvisionMa
trixTable

DisclosureOfProvisionsEx
planatory

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutLeases
ForLesseeAbstract

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutLeases
ForLessorAbstract

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutRigh
tofuseAssetsAbstract

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutRigh
tofuseAssetsExplanatory

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutRigh
tofuseAssetsLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

text block

Razkritje
kvantitativnih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
informacij o sredstvih, ki ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
predstavljajo pravico do na eni ali več oseh razpredelnice.
uporabe [line items]

Razkritje
kvantitativnih Razkritje kvantitativnih informacij o sredstvih, ki pred razkritje: MSRP 16, 53. člen –
informacij o sredstvih, ki stavljajo pravico do uporabe. [glej: Sredstva, ki predstav začetek veljavnosti 1.1.2019
predstavljajo pravico do ljajo pravico do uporabe]
uporabe [text block]

Razkritje
kvantitativnih
informacij o sredstvih, ki
predstavljajo pravico do
uporabe [abstract]

Razkritje
kvantitativnih
informacij o najemih za
najemodajalca [abstract]

1,

SL

Razkritje
kvantitativnih
informacij o najemih za
najemnika [abstract]

MRS

Razkritje rezervacij [text Razkritje rezervacij. [glej: Rezervacije]
block]

text block

splošna
praksa:
10.(e) člen

Razkritje matrike rezervacij Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z matriko primer: MSRP 7, 35.N člen –
rezervacij.
začetek veljavnosti 1.1.2018
[table]

Razkritje matrike rezervacij Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
[line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

table

Element type and
attributes

L 143/340
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table

text block

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsExplanatory

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsLineItems

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsTable

DisclosureOfRankingAn
dAmountsOfPotentialLos
sesInStructuredEntitiesBor
neByPartiesWhoseIntere
stsRankLowerThanEntity
sInterestsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsAbstract

ifrs-full

table

Element type and
attributes

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutRigh
tofuseAssetsTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje razvrstitev in Razkritje razvrstitev in zneskov morebitnih izgub v primer: MSRP 12, B26.(d) člen
zneskov morebitnih izgub strukturiranih podjetjih, ki bi jih imele stranke z nižje
v strukturiranih podjetjih, razvrščenimi deleži od deležev podjetja.
ki bi jih imele stranke z
nižje razvrščenimi deleži
od deležev podjetja [text
block]

Razkritje razpona izpolnit Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z razponom razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
venih cen neuveljavljenih izpolnitvenih cen neuveljavljenih delniških opcij.
delniških opcij [table]

Razkritje razpona izpolnit Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
venih cen neuveljavljenih ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
delniških opcij [line items] na eni ali več oseh razpredelnice.

SL

Razkritje razpona izpolnit Razkritje razpona izpolnitvenih cen za neuveljavljene razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
venih cen neuveljavljenih delniške opcije.
delniških opcij [text block]

Razkritje razpona izpolnit
venih cen neuveljavljenih
delniških opcij [abstract]

Razkritje
kvantitativnih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi sredstvi, ki razkritje: MSRP 16, 53. člen –
informacij o sredstvih, ki predstavljajo pravico do uporabe.
začetek veljavnosti 1.1.2019
predstavljajo pravico do
uporabe [table]

Označba

29.5.2019
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Razkritje
prerazvrstitve Razkritje prerazvrstitve finančnih instrumentov. [glej: splošna
praksa:
finančnih
instrumentov Finančni instrumenti, razred [member]]
10.(e) člen
[text block]

Razkritje prerazvrstitev ali
sprememb
predstavitve
[abstract]

DisclosureOfReclassificatio text block
nOfFinancialInstrument
sExplanatory

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionAbstract

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionExplanatory

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

predstavitve razkritje: MRS 1, 41. člen

1,

Uradni list Evropske unije

Razkritje prerazvrstitev ali Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
sprememb
predstavitve ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
[line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje prerazvrstitev ali Razkritje prerazvrstitev ali sprememb
sprememb
predstavitve postavk v računovodskih izkazih.
[text block]

MRS

SL

text block

Razkritje
prerazvrstitve Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s prerazvrstit razkritje: MSRP 7, 12.B člen –
finančnih sredstev [table]
vijo finančnih sredstev.
začetek veljavnosti 1.1.2018

DisclosureOfReclassificatio table
nOfFinancialAssetsTable

ifrs-full

prerazvrstitve Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
sredstev [line ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

prerazvrstitve Razkritje informacij o prerazvrstitvi finančnih sredstev. razkritje: MSRP 7, 12.B člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018
sredstev [text [glej: Finančna sredstva]

Razkritje
finančnih
items]

Razkritje
finančnih
block]

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsLineI
tems

Sklic

ifrs-full

prerazvrstitve
sredstev

Pojasnilo oznake

DisclosureOfReclassificatio text block
nOfFinancialAssetsExplana
tory

Razkritje
finančnih
[abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje
finančnega Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
najema, pripoznanega kot ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
sredstva s strani najemnika na eni ali več oseh razpredelnice.
[line items]

Razkritje
finančnega Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s sredstvi, ki razkritje: MRS 17, 31.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
najema, pripoznanega kot jih najemnik pripozna v okviru finančnega najema.
sredstva s strani najemnika
1.1.2019
[table]

DisclosureOfRecognisedFi
nanceLeaseAsAssetsByLes
seeLineItems

DisclosureOfRecognisedFi
nanceLeaseAsAssetsByLes
seeTable

DisclosureOfRecognisedRe text block
venueFromConstruction
ContractsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje
pripoznanih Celotno razkritje pripoznanih prihodkov iz pogodb o razkritje: MRS 11, Razkritje –
datum prenehanja veljavnosti
prihodkov iz pogodb o gradbenih delih.
1.1.2018
gradbenih
delih
[text
block]

Razkritje
finančnega Razkritje sredstev, ki jih je podjetje pripoznalo kot razkritje: MRS 17, 31.(a) člen –
najema, pripoznanega kot rezultat ukvarjanja s finančnimi najemi. [glej: Finančni datum prenehanja veljavnosti
sredstva s strani najemnika najem, pripoznan kot sredstva]
1.1.2019
[text block]

SL

table

text block

DisclosureOfRecognisedFi
nanceLeaseAsAssetsByLes
seeExplanatory

ifrs-full

Razkritje
finančnega
najema, pripoznanega kot
sredstva s strani najemnika
[abstract]

DisclosureOfRecognisedFi
nanceLeaseAsAssetsByLes
seeAbstract

Razkritje prerazvrstitev ali Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s prerazvrstit razkritje: MRS 1, 41. člen
sprememb
predstavitve vijo ali spremembami predstavitve.
[table]

Označba

ifrs-full

table

Element type and
attributes

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Razkritje uskladitve spre
memb bioloških sredstev
[abstract]

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAs
setsAbstract

DisclosureOfReconciliatio text block
nOfChangesInBiologicalAs
setsExplanatory

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAs
setsLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Razkritje uskladitve finančne naložbe, za katero je bilo razkritje: MSRP 11, C10. člen
pripoznanje odpravljeno, s pripoznanimi sredstvi in
obveznostmi pri prehodu s kapitalske metode na obra
čunavanje sredstev in obveznosti.

Razkritje uskladitve finančne naložbe, za katero je bilo razkritje: MSRP 11, C12.(b) člen
pripoznanje odpravljeno, s pripoznanimi sredstvi in
obveznostmi pri prehodu z obračunavanja finančne
naložbe po nabavni vrednosti ali v skladu z MSRP 9
na obračunavanje sredstev in obveznosti.

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

Razkritje uskladitve spre Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
memb bioloških sredstev ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
[line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

SL

Razkritje uskladitve spre Razkritje uskladitve sprememb bioloških sredstev. [glej: razkritje: MRS 41, 50. člen
memb bioloških sredstev Biološka sredstva]
[text block]

Razkritje
uskladitve
finančne
naložbe,
za
katero je bilo pripoznanje
odpravljeno, s pripozna
nimi sredstvi in obvez
nostmi pri prehodu s kapi
talske metode na obraču
navanje sredstev in obvez
nosti [text block]

DisclosureOfReconcilia
text block
tionBetweenInvestmentDe
recognisedAndAssetsAnd
LiabilitiesRecognisedTransi
tionFromEquityMethod
ToAccountingForAsset
sAndLiabilitiesExplanatory

Razkritje
uskladitve
finančne
naložbe,
za
katero je bilo pripoznanje
odpravljeno, s pripozna
nimi sredstvi in obvez
nostmi pri prehodu z
obračunavanja
finančne
naložbe po nabavni vred
nosti ali v skladu z MSRP
9 na obračunavanje sred
stev in obveznosti [text
block]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

text block
DisclosureOfReconcilia
tionBetweenInvestmentDe
recognisedAndAssetsAnd
LiabilitiesRecognisedTransi
tionFromAccountingForIn
vestmentAtCostOrInAccor
danceWithIFRS9ToAc
countingForAssetsAndLia
bilitiesExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillEx
planatory

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillLi
neItems

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillTa
ble

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillAbstract

DisclosureOfReconciliatio text block
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillExplana
tory

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje uskladitve spre Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
memb
neopredmetenih ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
sredstev in dobrega imena na eni ali več oseh razpredelnice.
[line items]

Razkritje uskladitve spre Razkritje uskladitve sprememb neopredmetenih sredstev splošna praksa: MRS 38, 118.
memb
neopredmetenih in dobrega imena. [glej: Neopredmetena sredstva in člen
sredstev in dobrega imena dobro ime]
[text block]

Razkritje uskladitve spre
memb
neopredmetenih
sredstev in dobrega imena
[abstract]

Razkritje uskladitve spre Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen
memb dobrega imena sprememb dobrega imena.
[table]

Razkritje uskladitve spre Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
memb dobrega imena ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
[line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje uskladitve spre Razkritje uskladitve sprememb dobrega imena. [glej: razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen
memb dobrega imena Dobro ime]
[text block]

Razkritje uskladitve spre
memb dobrega imena
[abstract]

Razkritje uskladitve spre Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo razkritje: MRS 41, 50. člen
memb bioloških sredstev sprememb bioloških sredstev.
[table]

Označba

SL

table

text block

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillAb
stract

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfReconciliatio table
nOfChangesInBiologicalAs
setsTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllo
wanceAndExplanationOfC
hangesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsExplanatory

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllo
wanceAndExplanationOfC
hangesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsLineItems

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllo
wanceAndExplanationOfC
hangesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje uskladitve sprememb popravka vrednosti za
izgubo in razlaga sprememb bruto knjigovodske vred
nosti finančnih instrumentov. Popravek vrednosti za
pričakovane kreditne izgube pri finančnih sredstvih,
merjenih v skladu s 4.1.2. členom MSRP 9, terjatvah
iz najema in sredstvih iz pogodb, akumulirani znesek
oslabitve za finančna sredstva, merjena v skladu s
4.1.2.A členom MSRP 9, in rezervacija za pričakovane
kreditne izgube iz naslova obvez iz posojil in pogodb o
finančnem poroštvu. [glej: Bruto knjigovodska vrednost
[member]]

razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.I člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Razkritje uskladitve spre
memb popravka vrednosti
za izgubo in razlaga spre
memb bruto knjigovodske
vrednosti finančnih instru
mentov [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo
sprememb popravka vrednosti za izgubo in razlago
sprememb bruto knjigovodske vrednosti finančnih
instrumentov.

razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.I člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Razkritje uskladitve spre Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
memb popravka vrednosti ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
za izgubo in razlaga spre na eni ali več oseh razpredelnice.
memb bruto knjigovodske
vrednosti finančnih instru
mentov [line items]

Razkritje uskladitve spre
memb popravka vrednosti
za izgubo in razlaga spre
memb bruto knjigovodske
vrednosti finančnih instru
mentov [text block]

Razkritje uskladitve spre
memb popravka vrednosti
za izgubo in razlaga spre
memb bruto knjigovodske
vrednosti finančnih instru
mentov [abstract]

Razkritje uskladitve spre Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo splošna praksa: MRS 38, 118.
memb
neopredmetenih sprememb neopredmetenih sredstev in dobrega imena. člen
sredstev in dobrega imena
[table]

Označba

SL

table

text block

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllo
wanceAndExplanationOfC
hangesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsAbstract

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfReconciliatio table
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfReconciliatio
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesAbstract

DisclosureOfReconciliatio text block
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Razkritje uskladitve obvez Razkritje uskladitve obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti primer: MRS 7, 44.D člen
nosti, ki izhajajo iz aktiv financiranja. [glej: Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti
nosti financiranja [text financiranja]
block]

Razkritje uskladitve zneskov čistih zneskov finančnih razkritje: MSRP 7, B46. člen
obveznosti, predstavljenih v izkazu finančnega položaja,
ki so predmet pobotanja, izvršljivega splošnega dogo
vora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora,
s posameznimi vrstičnimi postavkami, predstavljenimi v
izkazu finančnega položaja. [glej: Finančne obveznosti]

Razkritje uskladitve zneskov čistih finančnih sredstev, razkritje: MSRP 7, B46. člen
predstavljenih v izkazu finančnega položaja, ki so
predmet pobotanja, izvršljivega splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, s posa
meznimi vrstičnimi postavkami, predstavljenimi v izkazu
finančnega položaja. [glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

SL

Razkritje uskladitve obvez
nosti, ki izhajajo iz aktiv
nosti financiranja [abstract]

Razkritje
uskladitve
finančnih obveznosti, ki
so predmet izravnave,
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov, s posameznimi
vrstičnimi postavkami v
izkazu finančnega položaja
[text block]

DisclosureOfReconciliatio text block
nOfFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sToIndividualLineItemsIn
StatementOfFinancialPosi
tionExplanatory

ifrs-full

Označba

Razkritje
uskladitve
finančnih sredstev, ki so
predmet izravnave, izvršlji
vega splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov, s
posameznimi
vrstičnimi
postavkami
v
izkazu
finančnega položaja [text
block]

Element type and
attributes

DisclosureOfReconciliatio text block
nOfFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sToIndividualLineItemsIn
StatementOfFinancialPosi
tionExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje
uskladitve
povzetka
računovodskih
informacij
skupnega
podviga, obračunane z
uporabo kapitalske metode
za knjigovodsko vrednost
deleža v skupnem podvigu
[text block]

Razkritje
prepovedi Celotno razkritje spremembe prepovedi odkupa, ki razkritje: OPMSRP 2, Razkritje
odkupa,
prenos
med povzroči prenos med finančnimi obveznostmi in lastni
finančnimi
obveznostmi škim kapitalom.
in lastniškim kapitalom
[text block]

text block

text block

text block

DisclosureOfReconciliatio
nOfSummarisedFinancia
lInformationOfAssocia
teAccountedForUsingEqui
tyMethodToCarryingA
mountOfInterestInAssocia
teExplanatory

DisclosureOfReconciliatio
nOfSummarisedFinancia
lInformationOfJointVentu
reAccountedForUsingEqui
tyMethodToCarryingA
mountOfInterestInJoint
VentureExplanatory

DisclosureOfRedemption
ProhibitionTransferBetwe
enFinancialLiabilitiesAndE
quityExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje uskladitve povzetka računovodskih informacij razkritje: MSRP 12, B14.(b) člen
skupnega podviga, obračunane z uporabo kapitalske
metode za knjigovodsko vrednost deleža poročajočega
podjetja v skupnem podvigu. [glej: Knjigovodska vred
nost [member]; Skupni podvigi [member]]

Razkritje uskladitve povzetka računovodskih informacij razkritje: MSRP 12, B14.(b) člen
pridruženega podjetja, obračunane z uporabo kapitalske
metode za knjigovodsko vrednost deleža poročajočega
podjetja v pridruženem podjetju. [glej: Knjigovodska
vrednost [member]; Pridružena podjetja [member]]

SL

Razkritje
uskladitve
povzetka
računovodskih
informacij
pridruženega
podjetja, obračunane z
uporabo kapitalske metode
za knjigovodsko vrednost
deleža v pridruženem
podjetju [text block]

Razkritje uskladitve obvez Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo primer: MRS 7, 44.D člen
nosti, ki izhajajo iz aktiv obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja.
nosti financiranja [table]

ifrs-full

table

Sklic

DisclosureOfReconciliatio
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesTable

Pojasnilo oznake

Razkritje uskladitve obvez Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
nosti, ki izhajajo iz aktiv ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
nosti financiranja [line na eni ali več oseh razpredelnice.
items]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfReconciliatio
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesLineI
tems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesAbstract

DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesExplanatory

DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesLineItems

DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesTable

DisclosureOfRegulatoryDe
ferralAccountsExplanatory

DisclosureOfReimburse
mentRightsAbstract

DisclosureOfReimburse
mentRightsExplanatory

DisclosureOfReimburse
mentRightsLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

text block

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

Razkritje pravic do povra Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
čila [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje pravic do povra Razkritje pravic do povračila. [glej: Pravice do povračila, razkritje: MRS 19, 140.(b) člen
po pošteni vrednosti]
čila [text block]

Razkritje pravic do povra
čila [abstract]

Razkritje kontov odloženih Celotno razkritje kontov odloženih zneskov zaradi razkritje: MSRP 14, Predstavljanje,
zneskov zaradi zakonske zakonske regulacije.
razkritje: MSRP 14, Razkritje
regulacije [text block]

Razkritje na novo dolo Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z na novo razkritje: MSRP 1, 29. člen
čenih finančnih sredstev določenimi finančnimi sredstvi in obveznostmi.
in obveznosti [table]

Razkritje na novo dolo Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
čenih finančnih sredstev ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
in obveznosti [line items] na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje na novo dolo Razkritje finančnih sredstev in finančnih obveznosti, ki razkritje: MSRP 1, 29. člen
čenih finančnih sredstev so bile na novo določene med prehodom na MSRP.
in obveznosti [text block] [glej: Finančna sredstva; Finančne obveznosti; MSRP
[member]]

Razkritje na novo dolo
čenih finančnih sredstev
in obveznosti [abstract]

Označba

SL

text block

table

text block

Element type and
attributes

29.5.2019
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MRS

MRS

splošna
praksa:
10.(e) člen

Razkritje pogodb o začasni Razkritje pogodb o začasni prodaji/začasnem odkupu.
prodaji/začasnem odkupu
[text block]

praksa:
Razkritje odhodkov za Razkritje odhodkov za raziskave in razvoj. [glej: splošna
10.(e) člen
raziskave in razvoj [text Odhodki za raziskave in razvoj]
block]

DisclosureOfRepurcha
text block
seAndReverseRepurchaseA
greementsExplanatory

DisclosureOfResearchAnd text block
DevelopmentExpenseExpla
natory

DisclosureOfReservesAn
dOtherEquityInterestExpla
natory

DisclosureOfReservesWit
hinEquityAbstract

DisclosureOfReservesWit
hinEquityLineItems

DisclosureOfReservesWit
hinEquityTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

razkritje: MRS 24, Razkritja

1,

1,
Uradni list Evropske unije

Razkritje rezerv v okviru Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z rezervami v razkritje: MRS 1, 79.(b) člen
lastniškega kapitala [table] okviru lastniškega kapitala.

Razkritje rezerv v okviru Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
lastniškega kapitala [line ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje rezerv v okviru
lastniškega
kapitala
[abstract]

Razkritje rezerv v okviru Razkritje rezerv v okviru lastniškega kapitala. [glej: razkritje: MRS 1, 79.(b) člen
lastniškega kapitala [text Druge rezerve [member]]
block]

Razkritje povezanih strank Celotno razkritje povezanih strank.
[text block]

1,

SL

text block

text block

MRS

DisclosureOfRelatedPar
tyExplanatory

splošna
praksa:
10.(e) člen

ifrs-full

Razkritje
pozavarovanja Razkritje pozavarovanja.
[text block]

text block

DisclosureOfReinsurance
Explanatory

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Razkritje pravic do povra Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pravicami razkritje: MRS 19, 140.(b) člen
čila [table]
do povračila.

Označba

table

Element type and
attributes

DisclosureOfReimburse
mentRightsTable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje strategije obvla
dovanja tveganj, povezane
z obračunavanjem varo
vanja pred
tveganjem
[abstract]
Razkritje strategije obvla Razkritje strategije obvladovanja tveganj, povezane z razkritje: MSRP 7, 22.A člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018
dovanja tveganj, povezane obračunavanjem varovanja pred tveganjem.
z obračunavanjem varo
vanja pred tveganjem [text
block]
Razkritje strategije obvla Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
dovanja tveganj, povezane ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
z obračunavanjem varo na eni ali več oseh razpredelnice.
vanja pred tveganjem [line
items]
Razkritje strategije obvla Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s strategijo razkritje: MSRP 7, 22.A člen –
dovanja tveganj, povezane obvladovanja tveganj v povezavi z obračunavanjem začetek veljavnosti 1.1.2018
z obračunavanjem varo varovanja pred tveganjem.
vanja pred
tveganjem
[table]

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingAbstract

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingExplana
tory

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingLineItems

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

SL

text block

Razkritje prihodkov iz Celotno razkritje prihodkov iz naslova pogodb s kupci. razkritje: MSRP 15, Predstavljanje
pogodb s kupci [text
– začetek veljavnosti 1.1.2018,
block]
razkritje: MSRP 15, Razkritje –
začetek veljavnosti 1.1.2018

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen, razkritje: MRS 18, Razkritje
– datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

DisclosureOfRevenueFrom text block
ContractsWithCustomer
sExplanatory

1,

ifrs-full

MRS

Razkritje prihodkov [text Celotno razkritje prihodkov.
block]

Sklic

DisclosureOfRevenueExpla text block
natory

Pojasnilo oznake

Razkritje denarnih sredstev Razkritje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov z splošna
praksa:
in njihovih ustreznikov z omejitvami. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 10.(e) člen
omejitvami [text block]
z omejitvami]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfRestrictedCas
hAndCashEquivalentsEx
planatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/351

DisclosureOfSensitivityA
nalysisForActuarialAs
sumptionsExplanatory

DisclosureOfSensitivityA
nalysisForActuarialAs
sumptionsLineItems

DisclosureOfSensitivityA
nalysisForActuarialAs
sumptionsTable

DisclosureOfSensitivity
ToInsuranceRiskExplana
tory

DisclosureOfServiceCon
cessionArrangementsAb
stract

DisclosureOfServiceCon
text block
cessionArrangementsExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

razkritje: MSRP 8, 34. člen

Sklic

dogovorov o Celotno razkritje dogovorov o koncesiji storitev.
storitev [text

SOP

29,

Splošno

Uradni list Evropske unije

Razkritje
koncesiji
block]

razkritje:
mnenje

Razkritje občutljivosti na Razkritje občutljivosti podjetja na zavarovalno tveganje. razkritje: MSRP 4, 39.(c)(i) člen
zavarovalno tveganje [text
block]

text block

Razkritje podrobnih infor
macij o dogovorih o
koncesiji storitev [abstract]

Razkritje analize občutlji Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MRS 19, 145. člen
vosti za aktuarske pred občutljivosti za aktuarske predpostavke.
postavke [table]

Razkritje analize občutlji Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
vosti za aktuarske pred ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
postavke [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje analize občutlji Razkritje analize občutljivosti za pomembne aktuarske razkritje: MRS 19, 145. člen
vosti za aktuarske pred predpostavke, uporabljene za ugotavljanje sedanje vred
postavke [text block]
nosti obveze za določene zaslužke. [glej: Aktuarske pred
postavke [member]; Obveza za določene zaslužke, po
sedanji vrednosti]

Razkritje analize občutlji
vosti za aktuarske pred
postavke [abstract]

Razkritje
pomembnejših Razkritje pomembnejših strank.
strank [text block]

Označba

SL

table

text block

DisclosureOfSensitivityA
nalysisForActuarialAs
sumptionsAbstract

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfSegmentsMa
jorCustomersExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje delniškega kapi Celotno razkritje delniškega kapitala, rezerv in drugih razkritje: MRS 1, 79. člen
tala, rezerv in drugih deležev v lastniškem kapitalu.
deležev v lastniškem kapi
talu [text block]

Razkritje
pomembnih Razkritje uskladitve med vrednotenjem, pridobljenim za razkritje: MRS 40, 77. člen
prilagoditev pridobljenega naložbeno nepremičnino, in prilagojenim vrednotenjem,
vrednotenja [text block]
ki je vključeno v računovodske izkaze, vključno z agre
gatno vrednostjo morebitnih priznanih obvez iz naje
mov, ki so bile dodane, in katerimi koli drugimi
pomembnimi prilagoditvami. [glej: Naložbene nepremi
čnine]

DisclosureOfShareCapital text block
ReservesAndOtherEquityIn
terestExplanatory

DisclosureOfSignificantAd
justmentsToValuationOb
tainedExplanatory

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesAb
stract

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Uradni list Evropske unije

Razkritje
pridruženih Razkritje pridruženih podjetij. [glej: Pridružena podjetja razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
podjetij [text block]
[member]]
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(d) člen

Razkritje
pridruženih
podjetij [abstract]

Razkritje dogovorov za Celotno razkritje dogovorov za plačilo na podlagi delnic. razkritje: MSRP 2, 44. člen
plačilo na podlagi delnic
[text block]

text block

DisclosureOfSharebased
PaymentArrangementsEx
planatory

ifrs-full

SL

text block

Razkritje podrobnih infor Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: SOP 29, 6. člen
macij o dogovorih o nostmi o dogovorih o koncesiji storitev.
koncesiji storitev [table]

table

Sklic

DisclosureOfServiceCon
cessionArrangementsTable

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje podrobnih infor Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
macij o dogovorih o ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
koncesiji storitev [line na eni ali več oseh razpredelnice.
items]

Element type and
attributes

DisclosureOfServiceCon
cessionArrangementsLineI
tems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Sklic

Razkritje odvisnih podjetij Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
[line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje odvisnih podjetij Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z odvisnimi razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
[table]
podjetji.
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(a) člen

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesEx
planatory

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesLi
neItems

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesTa
ble

DisclosureOfSignificantJud text block
gementsAndAssumption
sMadeInRelationToInterest
sInOtherEntitiesExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje
pomembnih Razkritje pomembnih presoj in predpostavk, oblikovanih razkritje: MSRP 12, 7. člen
presoj in predpostavk v v zvezi z deleži v drugih podjetjih.
zvezi z deleži v drugih
podjetjih [text block]

Razkritje odvisnih podjetij Razkritje odvisnih podjetij. [glej: Odvisna podjetja [mem razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
ber]]
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
[text block]
razkritje: MSRP 12, B4.(a) člen

Razkritje odvisnih podjetij
[abstract]

SL

table

text block

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesAb
stract

ifrs-full

Razkritje
pridruženih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pridruže razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
nimi podjetji.
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
podjetij [table]
razkritje: MSRP 12, B4.(d) člen

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesTa
ble

table

Pojasnilo oznake

Razkritje
pridruženih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
podjetij [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesLi
neItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityAbstract

ifrs-full

Razkritje
pomembnih
neopazovanih
vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti lastni
škega kapitala [abstract]

Razkritje
pomembnih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pomemb razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
neopazovanih
vložkov, nimi neopazovanimi vložki, uporabljenimi pri merjenju
uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti sredstev.
poštene vrednosti sredstev
[table]

DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsTable

ifrs-full

SL

table

Razkritje
pomembnih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
neopazovanih
vložkov, ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
uporabljenih pri merjenju na eni ali več oseh razpredelnice.
poštene vrednosti sredstev
[line items]

DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsLineItems

ifrs-full

Razkritje pomembnih vložkov, za katere tržni podatki razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
niso na voljo in ki se razvijejo z uporabo najboljših
razpoložljivih informacij o predpostavkah, ki bi jih
udeleženci na trgu uporabili pri merjenju poštene vred
nosti sredstev.

Razkritje
pomembnih
neopazovanih
vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti sredstev
[text block]

text block

Sklic

DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsExplanatory

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Razkritje
pomembnih
neopazovanih
vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti sredstev
[abstract]

Element type and
attributes

DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityExplanatory

DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityLineItems

DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityTable

DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOf
LiabilitiesAbstract

DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOf
LiabilitiesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Razkritje pomembnih vložkov, za katere tržni podatki razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
niso na voljo in ki se razvijejo z uporabo najboljših
razpoložljivih informacij o predpostavkah, ki bi jih
udeleženci na trgu uporabili pri merjenju poštene vred
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. [glej:
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]]

Pojasnilo oznake

Razkritje
pomembnih
neopazovanih
vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti obvez
nosti [text block]

Razkritje
pomembnih
neopazovanih
vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti obvez
nosti [abstract]

Razkritje pomembnih vložkov, za katere tržni podatki razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
niso na voljo in ki se razvijejo z uporabo najboljših
razpoložljivih informacij o predpostavkah, ki bi jih
udeleženci na trgu uporabili pri merjenju poštene vred
nosti obveznosti.

Razkritje
pomembnih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pomemb razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
neopazovanih
vložkov, nimi neopazovanimi vložki, uporabljenimi pri merjenju
uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti lastniškega kapitala.
poštene vrednosti lastni
škega kapitala [table]

Razkritje
pomembnih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
neopazovanih
vložkov, ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
uporabljenih pri merjenju na eni ali več oseh razpredelnice.
poštene vrednosti lastni
škega kapitala [line items]

Razkritje
pomembnih
neopazovanih
vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti lastni
škega kapitala [text block]

Označba

SL

text block

table

text block

Element type and
attributes
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Razkritje začasne razlike,
neizrabljenih
davčnih
izgub in neizrabljenih
davčnih
dobropisov
[abstract]

Razkritje začasne razlike,
neizrabljenih
davčnih
izgub in neizrabljenih
davčnih dobropisov [text
block]

text block

DisclosureOfSubordinated
LiabilitiesExplanatory

DisclosureOfSummaryOf
SignificantAccountingPoli
ciesExplanatory

DisclosureOfTaxReceiva
blesAndPayablesExplana
tory

DisclosureOfTemporary
DifferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsAb
stract

text block
DisclosureOfTemporary
DifferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

MRS

splošna
praksa:
10.(e) člen

MRS

Razkritje vrste začasnih razlik, neizrabljenih davčnih razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
izgub in neizrabljenih davčnih dobropisov. [glej: Neizra
bljeni davčni dobropisi [member]; Neizrabljene davčne
izgube [member]; Začasne razlike [member]]

Razkritje terjatev in obvez Razkritje terjatev in obveznosti za davek.
nosti za davek [text block]

Razkritje
pomembnih Celotno razkritje pomembnih računovodskih usmeritev, razkritje: MRS 1, 117. člen
računovodskih usmeritev ki jih uporablja podjetje.
[text block]

Razkritje
podrejenih Razkritje podrejenih obveznosti. [glej: Podrejene obvez splošna
praksa:
obveznosti [text block]
nosti]
10.(e) člen

Razkritje
pomembnih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pomemb razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
neopazovanih
vložkov, nimi neopazovanimi vložki, uporabljenimi pri merjenju
uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti obveznosti.
poštene vrednosti obvez
nosti [table]

table

DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOf
LiabilitiesTable

text block

Sklic

1,

1,

SL

text block

Pojasnilo oznake

Razkritje
pomembnih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
neopazovanih
vložkov, ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
uporabljenih pri merjenju na eni ali več oseh razpredelnice.
poštene vrednosti obvez
nosti [line items]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfSignificantUn
observableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOf
LiabilitiesLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje pogojev dogo Razkritje splošnih pogojev dogovorov za plačilo na razkritje: MSRP 2, 45. člen
vorov za plačilo na podlagi podlagi delnic. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi
delnic [text block]
delnic [member]]

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementEx
planatory

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementLineI
tems

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementTable

DisclosureOfTradeAndOt
herPayablesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje obveznosti do Razkritje obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih splošna
praksa:
dobaviteljev in drugih obveznosti. [glej: Obveznosti do dobaviteljev in druge 10.(e) člen
poslovnih obveznosti [text poslovne obveznosti]
block]

text block

MRS

Razkritje pogojev dogo Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pogoji razkritje: MSRP 2, 45. člen
vorov za plačilo na podlagi dogovorov za plačilo na podlagi delnic.
delnic [table]

1,

Razkritje pogojev dogo Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
vorov za plačilo na podlagi ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
delnic [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

SL

table

text block

Razkritje pogojev dogo
vorov za plačilo na podlagi
delnic [abstract]

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementAb
stract

ifrs-full

Razkritje začasne razlike, Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z začasnimi razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
neizrabljenih
davčnih razlikami, neizrabljenimi davčnimi izgubami in neizra
izgub in neizrabljenih bljenimi davčnimi dobropisi.
davčnih dobropisov [table]

DisclosureOfTemporary
table
DifferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsTa
ble

Razkritje začasne razlike, Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
neizrabljenih
davčnih ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
izgub in neizrabljenih na eni ali več oseh razpredelnice.
davčnih dobropisov [line
items]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

DisclosureOfTemporary
DifferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsLi
neItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razkritje
transakcijske Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
cene,
razporejene
na ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
preostale
izvršitvene na eni ali več oseh razpredelnice.
obveze [line items]

Razkritje
transakcijske Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s transak razkritje: MSRP 15, 120.(b)(i)
cene,
razporejene
na cijsko ceno, razporejeno na preostale izvršitvene obveze člen – začetek veljavnosti
preostale
izvršitvene v pogodbah s kupci.
1.1.2018
obveze [table]

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObliga
tionsLineItems

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObliga
tionsTable

DisclosureOfTransactions
BetweenRelatedPartiesAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Razkritje transakcij s pove
zanimi strankami [abstract]

Razkritje
transakcijske Razkritje transakcijske cene, razporejene na preostale razkritje: MSRP 15, 120.(b)(i)
cene,
razporejene
na izvršitvene obveze v pogodbah s kupci.
člen – začetek veljavnosti
preostale
izvršitvene
1.1.2018
obveze [text block]

SL

table

text block

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObliga
tionsExplanatory

1,

ifrs-full

Razkritje
transakcijske
cene,
razporejene
na
preostale
izvršitvene
obveze [abstract]

MRS

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObliga
tionsAbstract

Razkritje
prihodkov Razkritje prihodkov (odhodkov) iz trgovanja. [glej: splošna
praksa:
(odhodkov) iz trgovanja Prihodki (odhodki) iz trgovanja]
10.(e) člen
[text block]

ifrs-full

1,

text block

MRS

DisclosureOfTradingInco
meExpenseExplanatory

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

praksa:
Razkritje
terjatev
do Razkritje terjatev do kupcev in drugih terjatev. [glej: splošna
kupcev in drugih terjatev Terjatve do kupcev in druge terjatve]
10.(e) člen
[text block]

Označba

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfTradeAndOt
herReceivablesExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje transakcij, ki so
bile pripoznane ločeno od
pridobitve sredstev in prev
zema
obveznosti
v
poslovni
združitvi
[abstract]
Razkritje transakcij, ki so Razkritje transakcij, ki so bile pripoznane ločeno od razkritje: MSRP 3, B64.(l) člen
bile pripoznane ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni
pridobitve sredstev in prev združitvi. [glej: Poslovne združitve [member]]
zema
obveznosti
v
poslovni združitvi [text
block]

DisclosureOfTransaction
sRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombinatio
nAbstract

DisclosureOfTransaction
sRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombinatio
nExplanatory

DisclosureOfTransaction
sRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombinationLi
neItems

DisclosureOfTransaction
sRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination
Table

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

table

Razkritje transakcij, ki so Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s transakci razkritje: MSRP 3, B64.(l) člen
bile pripoznane ločeno od jami, ki so bile pripoznane ločeno od pridobitve sredstev
pridobitve sredstev in prev in prevzema obveznosti v poslovnih združitvah.
zema
obveznosti
v
poslovni združitvi [table]

SL

Razkritje transakcij, ki so Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
bile pripoznane ločeno od ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
pridobitve sredstev in prev na eni ali več oseh razpredelnice.
zema
obveznosti
v
poslovni združitvi [line
items]

Razkritje transakcij s pove Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s transakci razkritje: MRS 24, 19. člen
jami s povezanimi strankami.
zanimi strankami [table]

DisclosureOfTransactions table
BetweenRelatedPartiesTable

ifrs-full

text block

Razkritje transakcij s pove Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
zanimi strankami [line ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

DisclosureOfTransactions
BetweenRelatedPartiesLi
neItems

Razkritje transakcij s pove Razkritje transakcij med podjetjem in njegovimi poveza razkritje: MRS 24, 18. člen
zanimi strankami [text nimi strankami. [glej: Povezane stranke [member]]
block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

DisclosureOfTransactions
BetweenRelatedPartiesEx
planatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/360
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

DisclosureOfTransfersOfFi
nancialAssetsExplanatory

DisclosureOfTreasurySha
resExplanatory

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsAbstract

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsExplanatory

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsLineItems

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsTable

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesAb
stract

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

text block

MRS

1,

Prenosi

Uradni list Evropske unije

Razkritje nekonsolidiranih Razkritje nekonsolidiranih strukturiranih podjetij. [glej: razkritje: MSRP 12, B4.(e) člen
strukturiranih
podjetij Nekonsolidirana strukturirana podjetja [member]]
[text block]

Razkritje nekonsolidiranih
strukturiranih
podjetij
[abstract]

Razkritje vrst zavarovalnih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z vrstami splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
pogodb [table]
zavarovalnih pogodb.

Razkritje vrst zavarovalnih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
pogodb [line items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje vrst zavarovalnih Razkritje vrst zavarovalnih pogodb. [glej: Vrste zavaro splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
valnih pogodb [member]]
pogodb [text block]

splošna
praksa:
10.(e) člen

7,

SL

table

text block

Razkritje vrst zavarovalnih
pogodb [abstract]

Razkritje trezorskih delnic Razkritje trezorskih delnic. [glej: Trezorske delnice]
[text block]

text block

Sklic

prenosov Razkritje prenosov finančnih sredstev. [glej: Finančna razkritje: MSRP
sredstev [text sredstva]
finančnih sredstev

Pojasnilo oznake

Razkritje
finančnih
block]

Označba

text block

Element type and
attributes

29.5.2019
L 143/361

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesLineI
tems

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesTable

DisclosureOfVoluntaryC
hangeInAccountingPoli
cyAbstract

DisclosureOfVoluntaryC
hangeInAccountingPolicy
LineItems

DisclosureOfVoluntaryC
hangeInAccountingPolicy
Table

DisclosuresAboutOver
layApproachAbstract

DisclosureThatRelatedPar
tyTransactionsWereMa
deOnTermsEquivalentToT
hoseThatPrevailInArm
sLengthTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritja, da so bile tran
sakcije s povezanimi stran
kami opravljene po istih
pogojih, kot veljajo pri
transakcijah pod običaj
nimi tržnimi pogoji

Razkritja o izravnalnem
pristopu [abstract]

Razkritje, da so bile transakcije s povezanimi strankami razkritje: MRS 24, 23. člen
opravljene po istih pogojih, kot veljajo pri transakcijah
pod običajnimi tržnimi pogoji, se navede le, če je obstoj
takšnih pogojev možno dokazati.

Razkritje
prostovoljne Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s prosto razkritje: MRS 8, 29. člen
spremembe računovodske voljno spremembo računovodske usmeritve.
usmeritve [table]

Razkritje
prostovoljne Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
spremembe računovodske ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
usmeritve [line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje
prostovoljne
spremembe računovodske
usmeritve [abstract]

Razkritje nekonsolidiranih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z nekonsoli razkritje: MSRP 12, B4.(e) člen
strukturiranih
podjetij diranimi strukturiranimi podjetji.
[table]

Razkritje nekonsolidiranih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
strukturiranih
podjetij ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
[line items]
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

SL

text

table

table

Element type and
attributes
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member

member

DiscontinuedOperation
sMember

DiscountedCashFlowMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

text

Element type and
attributes

DisclosureWhetherLoan
sPayableInDefaultRemedie
dOrTermsOfLoansPayable
RenegotiatedBeforeAutho
risationForIssueOfFinan
cialStatements

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

poslovanje Ta pripadnik pomeni sestavni del podjetja, ki je bil razkritje: MSRP 5, Predstavljanje
odtujen ali razvrščen med sredstva za prodajo in ki: (a) in razkrivanje
predstavlja samostojen pomembnejši poslovni program
ali geografsko območje poslovanja, (b) je del enotnega
usklajenega načrta odtujitve ločenega pomembnejšega
poslovnega programa ali geografskega območja poslo
vanja ali (c) je odvisno podjetje, pridobljeno izključno
z namenom ponovne prodaje. Sestavni del podjetja
vključuje poslovanje in denarne tokove, ki jih je po
delovanju in za namene računovodskega poročanja
mogoče jasno razlikovati od ostalega dela podjetja. [glej:
Odvisna podjetja [member]]

Obrazložitev, ali je bilo neplačilo zapadlih posojil odpra razkritje: MSRP 7, 18.(c) člen
vljeno ali pa je bil sklenjen nov dogovor o pogojih
plačila zapadlih posojil, preden je bila odobrena izdaja
računovodskih izkazov.

Pojasnilo oznake

SL

Diskontirani denarni tok Ta pripadnik pomeni posebno tehniko ocenjevanja vred primer: MSRP 13, B11.(a) člen,
[member]
nosti, skladno z na donosu zasnovanim načinom, pri primer: MSRP 13, IE63. člen
kateri gre za analizo zneskov prihodnjih denarnih
tokov z uporabo tehnik in vložkov sedanje vrednosti
(kot so na primer tehtano povprečje stroškov kapitala,
dolgoročna stopnja rasti prihodkov, dolgoročni dobiček
iz poslovanja pred obdavčitvijo, popust zaradi
premajhne tržljivosti, kontrolna premija). [glej: Na
donosu zasnovani način [member]; Tehtano povprečje
[member]]

Ustavljeno
[member]

Obrazložitev, ali je bilo
neplačilo odpravljeno ali
pa je bil sklenjen nov
dogovor o pogojih plačila
zapadlih posojil, preden je
bila odobrena izdaja raču
novodskih izkazov

Označba

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/363

X instant debit

X.XX instant

X.XX instant

X.XX instant

text

DiscountRateUsedInCur
rentMeasurementOfFairVa
lueLessCostsOfDisposal

DiscountRateUsedInPre
viousMeasurementOfFair
ValueLessCostsOfDisposal

DiscountRateUsedToRef
lectTimeValueOfMoneyRe
gulatoryDeferralAccount
Balances

DiscussionOfImpactThatI
nitialApplicationOfIFRSI
sExpectedToHaveOnFinan
cialStatements

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

DiscountedUnguarantee
dResidualValueOfAssets
SubjectToFinanceLease

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Znesek diskontirane nezajamčene preostale vrednosti razkritje: MSRP 16, 94. člen –
sredstev, ki so predmet finančnih najemov. Nezajamčena začetek veljavnosti 1.1.2019
preostala vrednost je del preostale vrednosti sredstva, ki
je predmet najema, katerega uveljavitev najemodajalcu ni
zagotovljena ali jo jamči zgolj stranka, ki je povezana z
najemodajalcem. Finančni najem je najem, pri katerem
se prenesejo vsa pomembna tveganja in koristi, pove
zane z lastništvom sredstva, ki je predmet najema.

Pojasnilo oznake

Diskontna stopnja, ki odraža časovno vrednost denarja razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen
in se uporablja za stanja na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

Razprava o učinku, ki naj Razprava o učinku, ki naj bi ga imela začetek uporabe primer: MRS 8, 31.(e)(i) člen
bi ga imel začetek uporabe novega MSRP na računovodske izkaze.
novega MSRP na računo
vodske izkaze

Diskontna
stopnja, ki
odraža časovno vrednost
denarja, stanja na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

SL

Diskontna stopnja, upora Diskontna stopnja, uporabljena pri predhodnem razkritje: MRS 36, 130.(f)(iii) člen
bljena pri predhodnem merjenju poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtu
merjenju poštene vredno jitve.
sti, zmanjšane za stroške
odtujitve

Diskontna stopnja, upora Diskontna stopnja, uporabljena pri tekočem merjenju razkritje: MRS 36, 130.(f)(iii) člen
bljena
pri
tekočem poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve.
merjenju poštene vredno
sti, zmanjšane za stroške
odtujitve

Diskontirana nezajamčena
preostala vrednost sredstev,
ki so predmet finančnega
najema

Označba

L 143/364
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

Odtujitve in odstranitve,
neopredmetena
sredstva
razen
dobrega
imena
[abstract]

Odtujitve in
opredmetenih
sredstev

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsAndGo
odwill

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsAndGo
odwillAbstract

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillAbstract

DisposalsAndRetirement
sPropertyPlantAndEquip
ment

DisposalsAndRetirement
sPropertyPlantAndEquip
mentAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

MRS

MRS

MRS

16,

38,

38,

Uradni list Evropske unije

Odtujitve in odstranitve
opredmetenih
osnovnih
sredstev [abstract]

odstranitve Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi splošna
praksa:
osnovnih odtujitev in odstranitev. [glej: Opredmetena osnovna 73.(e) člen
sredstva]

Odtujitve in odstranitve, Zmanjšanje neopredmetenih sredstev razen dobrega splošna
praksa:
neopredmetena
sredstva imena zaradi odtujitev in odstranitev. [glej: Neopred 118.(e) člen
razen dobrega imena
metena sredstva razen dobrega imena]

Odtujitve in odstranitve,
neopredmetena sredstva in
dobro ime [abstract]

Odtujitve in odstranitve, Zmanjšanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena splošna
praksa:
neopredmetena sredstva in zaradi odtujitev in odstranitev. [glej: Neopredmetena 118.(e) člen
dobro ime
sredstva in dobro ime]

SL

X duration credit

X duration credit

Sklic

Odtujitev večjega odvis Ta pripadnik pomeni odtujitev večjega odvisnega podje primer: MRS 10, 22.(a) člen
tja. [glej: Odvisna podjetja [member]]
nega podjetja [member]

DisposalOfMajorSubsidia
ryMember

member

Pojasnilo oznake

Skupine
za
odtujitev, Ta pripadnik pomeni skupine sredstev, ki bodo odtujena razkritje: MSRP 5, Predstavljanje
razvrščene kot v posesti skupaj kot skupina z eno transakcijo, ter obveznosti, ki in razkrivanje, splošna praksa:
za prodajo [member]
so neposredno povezane s temi sredstvi in bodo prene MSRP 5, 38. člen
sene s transakcijo.

Označba

ifrs-full

member

Element type and
attributes

DisposalGroupsClassifie
dAsHeldForSaleMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X duration credit

X duration credit

X instant credit

X duration debit

DisposalsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

DisposalsInvestmentPro
perty

DisposalsPropertyPlantAn
dEquipment

DistributionAndAdmini
strativeExpense

DistributionCosts

DividendPayables

DividendsClassifiedAsEx
pense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

X duration debit

naložbene Zmanjšanje naložbenih nepremičnin zaradi odtujitve. razkritje: MRS 40, 76.(c) člen,
[glej: Naložbene nepremičnine]
razkritje: MRS 40, 79.(d)(iii) člen

za

primer: MRS 32, 40. člen

izplačilo Znesek dividend, ki jih je podjetje napovedalo, vendar jih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
še ni izplačalo.

Znesek stroškov, povezanih z distribucijo blaga in stori primer: MRS 1, 103. člen, razkri
tev.
tje: MRS 1, 99. člen

ali Zneski stroškov, povezanih s stroški distribucije ali splošna praksa: MRS 1, 85. člen
splošnih služb. [glej: Stroški splošnih služb; Stroški
distribucije]

Uradni list Evropske unije

Dividende, razvrščene kot Znesek dividend, razvrščenih kot odhodki.
odhodki

Obveznosti
dividend

Stroški distribucije

Stroški distribucije
splošnih služb

Odtujitve,
opredmetena Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi razkritje: MRS 16, 73.(e)(ii) člen
osnovna sredstva
odtujitev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

Odtujitve,
nepremičnine

Odtujitve, neopredmetena Zmanjšanje neopredmetenih sredstev razen dobrega razkritje: MRS 38, 118.(e)(ii) člen
sredstva razen dobrega imena zaradi odtujitev. [glej: Neopredmetena sredstva
imena
razen dobrega imena]

38,

SL

X duration credit

Odtujitve, neopredmetena Zmanjšanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena splošna
praksa:
sredstva in dobro ime
zaradi odtujitev. [glej: Neopredmetena sredstva in dobro 118.(e)(ii) člen
ime]

X duration credit

DisposalsIntangibleAsset
sAndGoodwill

ifrs-full

MRS

Odtujitve, biološka sred Zmanjšanje bioloških sredstev zaradi odtujitve. [glej: razkritje: MRS 41, 50.(c) člen
stva
Biološka sredstva]

X duration credit

Sklic

DisposalsBiologicalAssets

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Element type and
attributes

Element name/role URI

Prefix

L 143/366
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DividendsPaidOrdinarySha X duration debit
res

DividendsPaidOrdinarySha X.XX duration
resPerShare

DividendsPaidOtherShare
sPerShare

DividendsPaidToEquityHol X duration credit
dersOfParentClassifiedAsFi
nancingActivities

X duration credit

DividendsPaidOtherShares

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

za Znesek dividend, izplačanih za neobvladujoče deleže. razkritje: MSRP 12, B10.(a) člen
[glej: Neobvladujoči deleži]

Uradni list Evropske unije

Dividende, izplačane
neobvladujoče deleže

Dividende, izplačane last Denarni odtok za dividende, ki jih je podjetje izplačalo splošna praksa: MRS 7, 17. člen
nikom kapitala obvladujo lastnikom kapitala obvladujočega podjetja, razvrščene
čega podjetja, razvrščene kot aktivnosti financiranja.
kot aktivnosti financiranja

Izplačane dividende, druge Znesek dividend, ki ga je podjetje izplačalo na drugo razkritje: MRS 34, 16.A(f) člen
delnico.
delnice, na delnico

X.XX duration

dividende, Znesek dividend, ki ga je podjetje izplačalo na navadno razkritje: MRS 34, 16.A(f) člen
delnice,
na delnico.

Izplačane dividende, druge Znesek dividend, ki jih je podjetje izplačalo za druge razkritje: MRS 34, 16.A(f) člen
delnice razen navadnih. [glej: Navadne delnice [mem
delnice
ber]]

Izplačane
navadne
delnico

Izplačane
dividende, Znesek dividend, ki jih je podjetje izplačalo za navadne razkritje: MRS 34, 16.A(f) člen
delnice. [glej: Navadne delnice [member]]
navadne delnice

Izplačane
dividende, Denarni odtok za dividende, ki jih je izplačalo podjetje, razkritje: MRS 7, 31. člen
razvrščene kot poslovne razvrščene kot poslovne aktivnosti.
aktivnosti

Izplačane
dividende, Denarni odtok za dividende, ki jih je izplačalo podjetje, razkritje: MRS 7, 31. člen
razvrščene kot aktivnosti razvrščene kot aktivnosti financiranja.
financiranja

X duration debit

X duration credit

Pojasnilo oznake

Dividende, pripoznane kot Znesek dividend, pripoznanih kot razdelitve lastnikom. razkritje: MRS 1, 107. člen
razdelitve lastnikom

Označba

SL

DividendsPaidToNoncon
trollingInterests

DividendsPaidClassifiedA
sOperatingActivities

ifrs-full

X duration credit

DividendsPaidClassifiedAs
FinancingActivities

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

DividendsPaid

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Prejete dividende, razvrš Denarni pritok iz prejetih dividend, razvrščenih kot razkritje: MRS 7, 31. člen
čene kot naložbene aktiv naložbene aktivnosti. [glej: Prejete dividende]
nosti

Prejete dividende, razvrš Denarni pritok iz prejetih dividend, razvrščenih kot razkritje: MRS 7, 31. člen
čene kot poslovne aktivno poslovne aktivnosti. [glej: Prejete dividende]
sti

DividendsProposedOrDec
laredBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue
ButNotRecognisedAsDistri
butionToOwnersPerShare

DividendsReceived

DividendsReceivedClassifie X duration debit
dAsInvestingActivities

DividendsReceivedClassifie X duration debit
dAsOperatingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Prejete dividende

Dividende, ki so bile pred
lagane ali napovedane pred
odobritvijo računovodskih
izkazov za objavo, vendar
niso pripoznane kot razde
ljene lastnikom, na delnico

Dividende, ki so bile pred
lagane ali napovedane pred
odobritvijo računovodskih
izkazov za objavo, vendar
niso pripoznane kot razde
ljene lastnikom

Znesek prejetih dividend.

razkritje: MSRP 12, B12.(a) člen

Znesek dividend, ki so bile predlagane ali napovedane razkritje: MRS 1, 137.(a) člen
pred odobritvijo računovodskih izkazov za objavo,
vendar niso pripoznane kot razdeljene lastnikom, na
delnico.

Znesek dividend, predlaganih ali napovedanih po poro razkritje: MRS 1, 137.(a) člen,
čevalskem obdobju, vendar preden je bila odobrena razkritje: MRS 10, 13. člen
izdaja računovodskih izkazov. Take dividende se na
koncu poročevalskega obdobja ne pripoznajo kot obvez
nost, ker takrat taka obveza še ne obstaja.

SL

X.XX duration

X duration

DividendsProposedOrDec
laredBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue
ButNotRecognisedAsDistri
butionToOwners

ifrs-full

Obveznosti za dividende, Znesek dividend, ki se morajo izplačati z razdelitvijo razkritje: OPMSRP 17, 16.(a) člen
razdelitev nedenarnih sred nedenarnih sredstev lastnikom.
stev

X instant credit

DividendsPayable

Denarni odtok za dividende, izplačane za neobvladujoče splošna praksa: MRS 7, 17. člen
deleže, razvrščene kot aktivnosti financiranja [glej:
Neobvladujoči deleži; Dividende, izplačane za neobvla
dujoče deleže]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Dividende, izplačane za
neobvladujoče
deleže,
razvrščene kot aktivnosti
financiranja

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

DividendsPaidToNoncon
trollingInterestsClassifie
dAsFinancingActivities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration debit

X duration debit

DividendsReceivedFrom
JointVenturesClassifiedA
sInvestingActivities

DividendsRecognisedAsDi
stributionsToNoncontrol
lingInterests

DividendsRecognisedAsDi
stributionsToOwnersOfPa
rent

DividendsRecognisedAsDi
stributionsToOwnersOfPa
rentRelatingToCurrentYear

DividendsRecognisedAsDi
stributionsToOwnersOfPa
rentRelatingToPriorYears

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Pojasnilo oznake

Sklic

Denarni pritok iz dividend, prejetih iz naložb, obraču splošna praksa: MRS 7, 16. člen
nanih z uporabo kapitalske metode, razvrščenih kot
naložbene aktivnosti. [glej: Naložbe, obračunane po
kapitalski metodi; Prejete dividende]

Dividende, pripoznane kot Znesek dividend v zvezi s prejšnjimi leti, pripoznanih splošna
praksa:
razdelitve lastnikom obvla kot razdelitve lastnikom obvladujočega podjetja. [glej: 106.(d) člen
dujočega podjetja, v zvezi s Obvladujoče podjetje [member]]
prejšnjimi leti

praksa:
Dividende, pripoznane kot Znesek dividend v zvezi s tekočim letom, pripoznanih splošna
razdelitve lastnikom obvla kot razdelitve lastnikom obvladujočega podjetja. [glej: 106.(d) člen
dujočega podjetja, v zvezi s Obvladujoče podjetje [member]]
tekočim letom

Dividende, pripoznane kot Znesek dividend, pripoznanih kot razdelitve lastnikom splošna
praksa:
razdelitve lastnikom obvla obvladujočega podjetja. [glej: Obvladujoče podjetje 106.(d) člen
dujočega podjetja
[member]]

Dividende, pripoznane kot Znesek dividend, pripoznanih kot razdelitve za neobvla splošna
praksa:
106.(d) člen
razdelitve za neobvladu dujoče deleže. [glej: Neobvladujoči deleži]
joče deleže

MRS

MRS

MRS

MRS

1,

1,

1,

1,

Dividende,
prejete
od Denarni pritok iz dividend, prejetih od skupnih podvi splošna praksa: MRS 7, 16. člen
skupnih podvigov, razvrš gov, razvrščenih kot naložbene aktivnosti. [glej: Skupni
čene kot naložbene aktiv podvigi [member]; Prejete dividende]
nosti

Dividende,
prejete
iz
naložb, obračunanih z
uporabo
kapitalske
metode, razvrščene kot
naložbene aktivnosti

Dividende,
prejete
od Denarni pritok iz dividend, prejetih od pridruženih splošna praksa: MRS 7, 16. člen
pridruženih
podjetij, podjetij, razvrščenih kot naložbene aktivnosti. [glej:
razvrščene kot naložbene Pridružena podjetja [member]; Prejete dividende]
aktivnosti

Označba

SL

X duration debit

X duration debit

DividendsReceivedFromIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethodClassifie
dAsInvestingActivities

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

DividendsReceivedFromAs
sociatesClassifiedAsInve
stingActivities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

member

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
HeldAtEndOfReportingPe
riod

DomesticDefinedBenefit
PlansMember

DomicileOfEntity

DonationsAndSubsidiesEx
pense

EarningsPerShareAbstract

EarningsPerShareExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

X duration debit

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek dividend, povezanih z naložbami v kapitalske razkritje: MSRP 7, 11.A(d) člen –
instrumente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po začetek veljavnosti 1.1.2018
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa,
v posesti na koncu poročevalskega obdobja. [glej:
Naložbe v kapitalske instrumente, določene kot merjene
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa [member]]

Znesek dividend, povezanih z naložbami v kapitalske razkritje: MSRP 7, 11.A(d) člen –
instrumente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po začetek veljavnosti 1.1.2018
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa,
za katere je bilo pripoznanje v poročevalskem obdobju
odpravljeno. [glej: Naložbe v kapitalske instrumente,
določene kot merjene po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa [member]]

na

delnico

razkritje: MRS 33, 66. člen

Uradni list Evropske unije

Dobiček na delnico [text Razkritje dobička na delnico.
block]

Dobiček
[abstract]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

Domicilna država podjetja. [glej: Domicilna država razkritje: MRS 1, 138.(a) člen
[member]]

Odhodki
iz
naslova Znesek odhodkov iz naslova donacij in dotacij.
donacij in dotacij

Sedež podjetja

Domači programi z dolo Ta pripadnik pomeni domače programe z določenimi primer: MRS 19, 138.(a) člen
čenimi zaslužki [member] zaslužki. [glej: Programi z določenimi zaslužki [mem
ber]]

Dividende, pripoznane kot
naložbe
v
kapitalske
instrumente, določene kot
merjene po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa, v
posesti na koncu poroče
valskega obdobja

Dividende, pripoznane kot
naložbe
v
kapitalske
instrumente, določene kot
merjene po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa,
za katere je bilo pripo
znanje v obdobju poro
čanja odpravljeno

Dividende, pripoznane kot Znesek dividend, pripoznanih kot razdelitve lastnikom, razkritje: MRS 1, 107. člen
razdelitve lastnikom, na na delnico.
delnico

Označba

SL

text

X duration credit

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
DerecognisedDuringPeriod

ifrs-full

X.XX duration

Element type and
attributes

DividendsRecognisedAsDi
stributionsToOwnersPerS
hare

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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EffectiveDatesOfRevaluatio text
nIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

text

X.XX instant

EffectiveDatesOfRevalua
tionPropertyPlantAndE
quipment

EffectiveInterestRateDeter
minedOnDateOfReclassifi
cationOfFinancialAssetsFir
stApplicationOfIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

EffectiveDateOfRevalua
tionRightofuseAssets

ifrs-full

table

EarningsPerShareTable

ifrs-full

Element type and
attributes

EarningsPerShareLineItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Efektivna obrestna mera,
določena
na
datum
prevrednotenja finančnih
sredstev ob njihovi preraz
vrstitvi
iz
kategorije
merjenja po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida, začetek uporabe
MSRP 9

Efektivna obrestna mera, določena na datum, ko podjetje razkritje: MSRP 7, 42.N(a) člen –
svoja finančna sredstva prerazvrsti iz kategorije merjenja začetek veljavnosti 1.1.2018
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida zaradi
prehoda na MSRP 9. [glej: Finančna sredstva]

Dejanski datumi prevred Dejanski datumi prevrednotenja postavk opredmetenih razkritje: MRS 16, 77.(a) člen
notenja,
opredmetena osnovnih sredstev, izkazanih po prevrednotenih vredno
osnovna sredstva
stih. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

SL

Dejanski datumi prevred Dejanski datumi prevrednotenja razredov neopred razkritje: MRS 38, 124.(a)(i) člen
notenja,
neopredmetena metenih sredstev razen dobrega imena, izkazanih po
sredstva razen dobrega prevrednotenih vrednostih. [glej: Neopredmetena sred
stva razen dobrega imena]
imena

Dejanski datum prevredno Dejanski datum prevrednotenja sredstev, ki predstavljajo razkritje: MSRP 16, 57. člen –
tenja, sredstva, ki predstav pravico do uporabe, izkazanih po prevrednotenih vred začetek veljavnosti 1.1.2019
ljajo pravico do uporabe
nostih. [glej: Sredstva, ki predstavljajo pravico do upora
be]

Dobiček na delnico [table] Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podatki o razkritje: MRS 33, 66. člen
dobičku na delnico.

Dobiček na delnico [line Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
items]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Označba

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/371

X.XX instant

EffectiveInterestRateOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

EffectOfAssetCeilingMem
ber

EffectOfExchangeRateC
hangesOnCashAndCashE
quivalents

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Efektivna obrestna mera finančnih sredstev, ki so bila razkritje: MSRP 7, 12.A(f) člen –
prerazvrščena iz kategorije merjenja po pošteni vrednosti datum prenehanja veljavnosti
prek poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po 1.1.2018
pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

Učinek sprememb deviznih Učinek sprememb deviznih tečajev na denarna sredstva razkritje: MRS 7, 25. člen, razkri
tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike, ki se posedujejo ali so zapadla v tje: MRS 7, 28. člen
in njihove ustreznike
tuji valuti. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

Učinek zgornje meje sred Ta pripadnik pomeni učinek zgornje meje sredstva v razkritje: MRS 19, 140.(a)(iii) člen
programu z določenimi zaslužki. Zgornja meja sredstva
stva [member]
je sedanja vrednost vseh gospodarskih koristi, razpolo
žljivih v obliki vračila denarja iz programa z določenimi
zaslužki ali zmanjšanja prihodnjih prispevkov v program
z določenimi zaslužki. [glej: Programi z določenimi
zaslužki [member]]

Efektivna obrestna mera
finančnih sredstev, preraz
vrščenih iz finančnih sred
stev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

Uradni list Evropske unije

X duration debit

Sklic

Efektivna obrestna mera, določena na datum, ko podjetje razkritje: MSRP 7, 42.N(a) člen –
svoje finančne obveznosti prerazvrsti iz kategorije začetek veljavnosti 1.1.2018
merjenja po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
zaradi prehoda na MSRP 9. [glej: Finančne obveznosti]

Pojasnilo oznake

Efektivna obrestna mera Efektivna obrestna mera finančnih sredstev, ki so bila razkritje: MSRP 7, 12.A(f) člen –
finančnih sredstev, preraz prerazvrščena iz kategorije merjenja razpoložljivih za datum prenehanja veljavnosti
vrščenih
iz
kategorije prodajo. [glej: Finančna sredstva]
1.1.2018
finančnih sredstev, razpo
ložljivih za prodajo

Efektivna obrestna mera,
določena
na
datum
prevrednotenja finančnih
obveznosti ob njihovi
prerazvrstitvi iz kategorije
merjenja po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida, začetek uporabe
MSRP 9

Označba

SL

member

X.XX instant

EffectiveInterestRateOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

ifrs-full

Element type and
attributes

EffectiveInterestRateDeter X.XX instant
minedOnDateOfReclassifi
cationOfFinancialLiabilities
FirstApplicationOfIFRS9

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/372
29.5.2019

member

X duration debit

EffectOfTransitionToIFRS
sMember

ElectricityDistributionMem member
ber

member

EffectOfOverlayApproac
hReclassificationMember

EliminationOfIntersegmen
tAmountsMember

EmployeeBenefitsExpense

EmployeeContributions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

med Ta pripadnik pomeni izločitev zneskov med odseki pri primer: MSRP 8, IG4.
uskladitvi zneskov vseh odsekov z zneski, pripoznanimi primer: MSRP 8, 28. člen
v računovodskih izkazih podjetja.

člen,

Prispevki zaposlencev

Znesek prispevkov zaposlencev v pokojninske programe. razkritje: MRS 26, 35.(b)(ii) člen

Odhodki za zaslužke zapo Odhodki za vse oblike nadomestil, ki jih daje podjetje v primer: MRS 1, 102. člen, razkri
zameno za službovanje zaposlencev ali za prenehanje tje: MRS 1, 99. člen, razkritje:
slencev
službovanja.
MRS 1, 104. člen

Izločitev zneskov
odseki [member]

Distribucija električne ener Ta pripadnik pomeni dejavnost podjetja, povezano z primer: MSRP 14, IE2. člen,
gije [member]
distribucijo električne energije.
primer: MSRP 14, 33. člen

Učinek prehoda na MSRP Ta pripadnik pomeni finančni učinek prehoda s prejšnjih razkritje: MSRP 1, 24. člen
GAAP na MSRP. [glej: Prejšnji GAAP [member]; MSRP
[member]
[member]]

Učinek prerazvrstitve na Ta pripadnik pomeni učinek prerazvrstitve na podlagi razkritje: MSRP 4, 39.L(e) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
podlagi
izravnalnega izravnalnega pristopa.
pristopa [member]
uporabi MSRP 9

Uradni list Evropske unije

X duration credit

Pojasnilo oznake

Učinek prerazvrstitve na Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 4, 39.L(e) člen –
podlagi
izravnalnega domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti ob prvi
pristopa [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
uporabi MSRP 9

Učinek sprememb deviznih
tečajev na denarna sredstva
in
njihove
ustreznike
[abstract]

Označba

SL

member

axis

EffectOfOverlayApproac
hReclassificationAxis

ifrs-full

Element type and
attributes

EffectOfExchangeRateC
hangesOnCashAndCashE
quivalentsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/373

Skupaj
za
pridružena Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „pridru razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
podjetja podjetja [member] žena podjetja“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(d) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

Skupaj za poslovne zdru Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os razkritje: MSRP 3, B64. člen,
žitve podjetja [member]
„poslovne združitve“, če se ne uporablja noben drug razkritje: MSRP 3, B67. člen
pripadnik.

X duration debit

member

member

member

member

EnteringIntoSignificant
CommitmentsOrContin
gentLiabilitiesMember

EntitysOwnEquityInstru
mentsMember

EntitysTotalForAssociate
sMember

EntitysTotalForBusiness
CombinationsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek stroškov, povezanih s prenosom energije.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

Lastni kapitalski instru Ta pripadnik pomeni lastne kapitalske instrumente razkritje: MSRP 13, 93. člen
menti podjetja [member]
podjetja. Pomeni tudi standardno vrednost za os
„Razredi lastnih kapitalskih instrumentov podjetja“, če
se ne uporablja noben drug pripadnik.

SL

Sprejetje
pomembnih Ta pripadnik pomeni sprejetje pomembnih obvez ali primer: MRS 10, 22.(i) člen
obvez ali pogojnih obvez pogojnih obveznosti. [glej: Pogojne obveznosti [mem
nosti [member]
ber]]

Stroški za prenos energije

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

EnergyTransmissionChar
ges

Znesek odhodkov, ki izhajajo iz porabe energije.

ifrs-full

Odhodki za energijo

X duration debit

Sklic

Znesek prispevkov delodajalca v pokojninske programe. razkritje: MRS 26, 35.(b)(i) člen

Pojasnilo oznake

EnergyExpense

Prispevki delodajalca

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

EmployerContributions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/374
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Skupaj za zunanje boni Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os primer: MSRP 7, IG20.C člen –
tetne
ocene
podjetja „zunanje bonitetne ocene“, če se ne uporablja noben začetek veljavnosti 1.1.2018,
[member]
drug pripadnik.
primer: MSRP 7, IG24.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7, 36.(c)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
35.M člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Skupaj
za
oslabitev Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „osla razkritje: MSRP 7, 37. člen –
finančnih sredstev podjetja bitev finančnih sredstev“, če se ne uporablja noben drug datum prenehanja veljavnosti
[member]
pripadnik.
1.1.2018

EntitysTotalForExternalCre member
ditGradesMember

member

member

member

EntitysTotalForImpairmen
tOfFinancialAssetsMember

EntitysTotalForIndividua
lAssetsOrCashgeneratingU
nitsMember

EntitysTotalForInternalCre
ditGradesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Skupaj za notranje boni Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os primer: MSRP 7, IG20.C člen –
tetne
ocene
podjetja „notranje bonitetne ocene“, če se ne uporablja noben začetek veljavnosti 1.1.2018,
[member]
drug pripadnik.
primer: MSRP 7, IG25.(b) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7, 36.(c)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
35.M člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

SL

Skupaj za posamezna sred Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „posa razkritje: MRS 36, 130. člen
stva ali denar ustvarjajoče mezna sredstva ali denar ustvarjajoče enote“, če se ne
enote podjetja [member]
uporablja noben drug pripadnik.

Skupaj za konsolidirana Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „kon razkritje: MSRP 12, Vrsta tveganj
strukturirana
podjetja solidirana strukturirana podjetja“, če se ne uporablja v zvezi z deleži podjetja v konso
podjetja [member]
noben drug pripadnik.
lidiranih strukturiranih podjetjih

member

EntitysTotalForConsolida
tedStructuredEntitiesMem
ber

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Skupaj za denar ustvarja Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „denar razkritje: MRS 36, 134. člen,
joče enote podjetja [mem ustvarjajoče enote“, če se ne uporablja noben drug razkritje: MRS 36, 135. člen
ber]
pripadnik.

Označba

member

Element type and
attributes

EntitysTotalForCashgenera
tingUnitsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Skupaj
za
povezane Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „kate razkritje: MRS 24, 19. člen
stranke podjetja [member] gorije povezanih strank“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik.

member

EntitysTotalForRelatedPar
tiesMember

EntitysTotalForSegment
ConsolidationItemsMem
ber

EntitysTotalForSubsidiarie
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Skupaj za odvisna podjetja Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
podjetja [member]
„odvisna podjetja“, če se ne uporablja noben drug razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
pripadnik.
razkritje: MSRP 12, B4.(a) člen

Skupaj za postavke konso Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os razkritje: MSRP 8, 28. člen
lidacije odsekov podjetja „postavke konsolidacije odsekov“, če se ne uporablja
[member]
noben drug pripadnik.

Skupaj za verjetnost nepla Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „verjet primer: MSRP 7, IG20.C člen –
čila podjetja [member]
nost neplačila“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

member

EntitysTotalForProbabili
tyOfDefaultMember

ifrs-full

SL

member

Skupaj za skupne podvige Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „skupni razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
podjetja [member]
podvigi“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(b) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

Sklic

member

Pojasnilo oznake

EntitysTotalForJointVentu
resMember

ifrs-full

Označba

Skupaj za skupne dejav Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „skupne razkritje: MSRP 12, B4.(c) člen
nosti podjetja [member]
dejavnosti“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Element type and
attributes

member

EntitysTotalForJointOpera
tionsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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EntitysTotalForUnconsoli
datedStructuredEntitie
sMember

EntitysTotalForUnconsoli
datedSubsidiariesMember

Equity

EquityAbstract

EquityAndLiabilities

EquityAndLiabilitiesAb
stract

EquityAttributableToOw
nersOfParent

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

X instant credit

Vrednost preostalega deleža v sredstvih podjetja po razkritje: MRS 1, 55. člen, razkri
tje: MRS 1, 78.(e) člen, razkritje:
odštetju vseh njegovih obveznosti
MSRP 1, 24.(a) člen, razkritje:
MSRP 1, 32.(a)(i) člen, razkritje:
MSRP 13, 93.(a) člen, razkritje:
MSRP 13, 93.(b) člen, razkritje:
MSRP 13, 93.(e) člen

Lastniški kapital, ki ga je Vrednost lastniškega kapitala, ki ga je mogoče pripisati razkritje: MRS 1, 54.(r) člen
mogoče pripisati lastnikom lastnikom obvladujočega podjetja. To izrecno izključuje
obvladujočega podjetja
neobvladujoči delež.

Lastniški kapital in obvez
nosti [abstract]

Lastniški kapital in obvez Znesek lastniškega kapitala in obveznosti podjetja. [glej: razkritje: MRS 1, 55. člen
nosti
Lastniški kapital; Obveznosti]

Lastniški kapital [abstract]

Lastniški kapital

SL

X instant credit

X instant credit

Skupaj za nekonsolidirana Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „nekon razkritje: MSRP 12, 19.B člen
odvisna podjetja podjetja solidirana odvisna podjetja“, če se ne uporablja noben
[member]
drug pripadnik.

Sklic

member

Pojasnilo oznake

Skupaj za nekonsolidirana Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os „nekon razkritje: MSRP 12, B4.(e) člen
strukturirana
podjetja solidirana strukturirana podjetja“, če se ne uporablja
podjetja [member]
noben drug pripadnik.

Označba

member

Element type and
attributes

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
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X instant debit

X instant credit

EquityInstrumentsHeld

EquityInterestsOfAcquirer

EquityInvestmentsMember

EquityLiabilitiesAndRegula X instant credit
toryDeferralAccountCredit
Balances

EquityMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Pojasnilo oznake

Sklic

instrumenti

v Vrednost instrumentov v lasti podjetja, ki dokazujejo splošna praksa: MRS 1, 55. člen
preostali delež v sredstvih drugega podjetja po odštetju
vseh njegovih obveznosti.

Znesek, ki ga v pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(b) člen
določenimi zaslužki predstavljajo instrumenti, ki pred
stavljajo lastniški kapital (in ne dolg). [glej: Sredstva
programa, po pošteni vrednosti; Programi z določenimi
zaslužki [member]]

Znesek lastniškega kapitala, obveznosti in stanj v dobro razkritje: MSRP 14, 21. člen
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije.
[glej: Lastniški kapital; Obveznosti; Stanja v dobro na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

Lastniški kapital [member] Ta pripadnik pomeni preostali delež v sredstvih podjetja razkritje: MRS 1, 106. člen
po odštetju vseh njegovih obveznosti. Predstavlja tudi
standardno vrednost za os „Sestavine lastniškega kapita
la“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Lastniški kapital, obvez
nosti in stanja v dobro na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije

Naložbe v lastniški kapital Ta pripadnik pomeni naložbe v kapitalske instrumente. primer: MSRP 7, IG40.B člen,
[member]
primer: MSRP 7, 6. člen

Lastniški deleži prevzem Poštena vrednost lastniških deležev prevzemnika, prene razkritje: MSRP 3, B64.(f)(iv) člen
nika
senih kot nadomestilo v poslovni združitvi, na datum
prevzema. [glej: Poslovne združitve [member]]

Kapitalski
posesti

Kapitalski
instrumenti,
znesek, ki prispeva k
pošteni vrednosti sredstev
programa

Lastniški kapital, ki ga je Ta pripadnik pomeni lastniški kapital, ki ga je mogoče razkritje: MRS 1, 106. člen
mogoče pripisati lastnikom pripisati lastnikom obvladujočega podjetja.
obvladujočega
podjetja
[member]

Označba

SL

member

X instant debit

EquityInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

ifrs-full

member

Element type and
attributes

EquityAttributableToOw
nersOfParentMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration

EquityReclassifiedIntoFi
nancialLiabilities

EstimatedCashFlowsOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

EstimatedCashFlowsOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

EstimatedFinancialEffect
X instant
ContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant

Pojasnilo oznake

Sklic

Ocenjeni finančni tokovi finančnih sredstev, ki so bila razkritje: MSRP 7, 12.A(f) člen –
prerazvrščena iz kategorije po pošteni vrednosti prek datum prenehanja veljavnosti
poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po pošteni 1.1.2018
vrednosti prek poslovnega izida]

Ocenjeni finančni učinek Vrednost ocenjenega finančnega učinka možnih sredstev, razkritje: MRS 37, 89. člen
pogojnih sredstev
ki izhajajo iz preteklih dogodkov in katerih obstoj se bo
potrdil samo s pojavom ali odsotnostjo enega ali več
negotovih prihodnjih dogodkov, na katere podjetje ne
more v celoti vplivati.

Ocenjeni finančni učinek, Vrednost ocenjenega finančnega učinka pogojnih obvez razkritje: MSRP 3, B64.(j)(i) člen
pogojne obveznosti v nosti v poslovni združitvi, ki niso bile pripoznane, ker
poslovni združitvi
njihove poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti.
[glej: Pogojne obveznosti [member]]

Ocenjeni finančni tokovi
finančnih sredstev, ki so
bila
prerazvrščena
iz
finančnih
sredstev po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Ocenjeni denarni tokovi Ocenjeni denarni tokovi finančnih sredstev, ki so bila razkritje: MSRP 7, 12.A(f) člen –
finančnih sredstev, preraz prerazvrščena iz kategorije razpoložljivih za prodajo. datum prenehanja veljavnosti
vrščenih
iz
kategorije [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo]
1.1.2018
finančnih sredstev, razpo
ložljivih za prodajo

Lastniški kapital, preraz Znesek lastniškega kapitala, prerazvrščenega med razkritje: MRS 1, 80.A člen
vrščen
med
finančne finančne obveznosti. [glej: Lastniški kapital; Finančne
obveznosti
obveznosti]

Tveganje cene lastniškega Ta pripadnik pomeni sestavino tveganja spremembe primer: MSRP 7, IG32. člen,
kapitala [member]
drugih cen, ki predstavlja vrsto tveganja, da bo poštena primer: MSRP 7, 40.(a) člen
vrednost prihodnjih denarnih tokov finančnega instru
menta nihala zaradi sprememb cen lastniškega kapitala.
[glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

Označba

SL

X duration debit

X duration debit

member

Element type and
attributes

EquityPriceRiskMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant

X duration

ExciseTaxPayables

ExercisePriceOfOutstan
dingShareOptions

ExercisePriceShareOptions
Granted

ExpectedCashOutflowOn
RedemptionOrRepurcha
seOfPuttableFinancialIn
struments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

Obveznosti
trošarine

X instant credit

ExchangeDifferencesOn
TranslationAbstract

ifrs-full

Pričakovani denarni odtok
za odkup ali ponovni
nakup
prodajljivih
finančnih instrumentov

razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen

razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen

Pričakovani denarni odtok za odkup ali ponovni nakup razkritje: MRS 1, 136.A(c) člen
prodajljivih finančnih instrumentov, razvrščenih kot
lastniški kapital. [glej: Likvidnostno tveganje [member];
Finančni instrumenti, razred [member]]

Izpolnitvena cena, pode Izpolnitvena cena podeljenih delniških opcij.
ljene delniške opcije

Izpolnitvena cena neuvelja Izpolnitvena cena neuveljavljenih delniških opcij.
vljenih delniških opcij

plačilo Znesek poslovnih obveznosti, povezanih s trošarino.

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

Tečajne
razlike
prevedbi [abstract]

EventsOfReclassificationOf member
FinancialAssetsMember

ifrs-full

za

Dogodki
prerazvrstitve Ta pripadnik pomeni dogodke prerazvrstitve finančnih razkritje: MSRP 7, 12.B člen –
finančnih sredstev [mem sredstev. Pomeni tudi standardno vrednost za os začetek veljavnosti 1.1.2018
ber]
„Dogodki prerazvrstitve finančnih sredstev“, če se ne
uporablja noben drug pripadnik. [glej: Finančna sredstva]

EventsOfReclassificationOf axis
FinancialAssetsAxis

ifrs-full

SL

pri

Dogodki
prerazvrstitve Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 12.B člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
finančnih sredstev [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

EstimateOfContribution
sExpectedToBePaidToPlan

ifrs-full

Ocena prispevkov, za Ocena pričakovanih prispevkov v program z določenimi razkritje: MRS 19, 147.(b) člen,
katere se pričakuje, da zaslužki v naslednjem letnem poročevalskem obdobju. razkritje: MRS 19, 148.(d)(iii) člen
bodo vplačani v program, [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]]
za naslednje letno poroče
valsko obdobje

Sklic

X duration credit

Pojasnilo oznake

Ocenjeni finančni učinek Vrednost ocenjenega finančnega učinka pogojnih obvez razkritje: MRS 37, 86.(a) člen
pogojnih obveznosti
nosti. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

Označba

X instant

Element type and
attributes

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ExpectedDividendAsPer
centageShareOptionsGran
ted

ExpectedDividendShareOp
tionsGranted

ifrs-full

Pričakovana dividenda kot Odstotek pričakovane dividende, uporabljen za izračun razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
odstotek,
podeljene poštene vrednosti podeljenih delniških opcij.
delniške opcije

Pričakovana
dividenda, Znesek pričakovane dividende, uporabljen za izračun razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
podeljene delniške opcije
poštene vrednosti podeljenih delniških opcij.

X.XX duration

X duration

primer: MSRP 7, IG20.D –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.N člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

Stopnja
pričakovanih Stopnja pričakovanih kreditnih izgub, izračunana kot
kreditnih izgub
odstotek bruto knjigovodske vrednosti. Pričakovane
kreditne izgube so tehtano povprečje kreditnih izgub,
pri čemer se kot uteži uporabijo ustrezna tveganja nepla
čila.

ExpectedCreditLossRate

ifrs-full

SL

X.XX instant

Posamezno ocenjene priča Ta pripadnik pomeni pričakovane kreditne izgube, ki so primer: MSRP 7, IG20.B člen –
kovane kreditne izgube posamezno ocenjene. [glej: Metoda ocenjevanja pričako začetek veljavnosti 1.1.2018,
[member]
vanih kreditnih izgub [member]]
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.I člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

ExpectedCreditLossesIndivi member
duallyAssessedMember

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Skupno ocenjene pričako Ta pripadnik pomeni pričakovane kreditne izgube, ki so primer: MSRP 7, IG20.B člen –
vane
kreditne
izgube skupno ocenjene. [glej: Metoda ocenjevanja pričakovanih začetek veljavnosti 1.1.2018,
[member]
kreditnih izgub [member]]
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.I člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Označba

member

Element type and
attributes

ExpectedCreditLossesCol
lectivelyAssessedMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ExpectedReimbursemen
tOtherProvisions

ifrs-full

Znesek prihodnjih najmanjših podnajemnin, za katere se razkritje: MRS 17, 31.(d) člen –
pričakuje, da bodo prejete iz nepreklicnih podnajemov datum prenehanja veljavnosti
za finančne najeme. Najmanjša plačila najemnin so 1.1.2019
znesek, ki ga najemnik mora ali ga bo najverjetneje
moral plačati med trajanjem najema – razen pogojne
najemnine, stroškov storitev in davkov, ki jih mora
plačati najemodajalec in jih dobi povrnjene – skupaj z:
(a) pri najemniku – vsemi zneski, za katere jamči
najemnik ali z njim povezana stranka, ali (b) pri naje
modajalcu – vso preostalo vrednostjo, za katero najemo
dajalcu jamči: (i) najemnik, (ii) z najemnikom povezana
oseba ali (iii) tretja oseba, ki ni povezana z najemoda
jalcem in ki je finančno sposobna poravnati obveznosti
iz jamstva.

Pričakovano
povračilo, Znesek odhodkov, za katerega se pričakuje, da ga bo razkritje: MRS 37, 85.(c) člen
druge rezervacije
povrnila druga stranka, za poravnavo drugih rezervacij.
[glej: Druge rezervacije]

Uradni list Evropske unije

X instant debit

ExpectedReimbursement
X instant debit
ContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

ifrs-full

Sklic

Znesek prihodnjih najmanjših podnajemnin, za katere se razkritje: MRS 17, 35.(b) člen –
pričakuje, da bodo prejete iz nepreklicnih podnajemov datum prenehanja veljavnosti
za poslovne najeme. Najmanjša plačila najemnin so 1.1.2019
znesek, ki ga najemnik mora ali ga bo najverjetneje
moral plačati med trajanjem najema – razen pogojne
najemnine, stroškov storitev in davkov, ki jih mora
plačati najemodajalec in jih dobi povrnjene – skupaj z:
(a) pri najemniku – vsemi zneski, za katere jamči
najemnik ali z njim povezana stranka, ali (b) pri naje
modajalcu – vso preostalo vrednostjo, za katero najemo
dajalcu jamči: (i) najemnik, (ii) z najemnikom povezana
oseba ali (iii) tretja oseba, ki ni povezana z najemoda
jalcem in ki je finančno sposobna poravnati obveznosti
iz jamstva.

Pojasnilo oznake

SL

Pričakovano
povračilo, Znesek odhodkov, za katerega se pričakuje, da ga bo razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen,
pogojne obveznosti v povrnila druga stranka, za poravnavo pogojnih obvez razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen
poslovni združitvi
nosti, pripoznanih v poslovni združitvi. [glej: Pogojne
obveznosti [member]; Poslovne združitve [member]]

Pričakovana
najmanjša
plačila podnajemnin pri
nepreklicnih podnajemih,
razvrščenih kot finančni
najem

ExpectedFutureMinimum
X instant debit
SubleasePaymentsReceiva
bleUnderNoncancellableSu
bleasesClassifiedFinance
Lease

ifrs-full

Označba

Pričakovana
najmanjša
plačila podnajemnin pri
nepreklicnih podnajemih,
razvrščenih kot poslovni
najem

Element type and
attributes

ExpectedFutureMinimum
X instant debit
SubleasePaymentsReceiva
bleUnderNoncancellableSu
bleasesClassifiedAsOpera
tingLease

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/382
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X duration debit

ExpenseArisingFromInsu
ranceContracts

ExpenseByNature

ExpenseByNatureAbstract

ExpenseDueToUnwindin
gOfDiscountOnProvisions

ExpenseForPolicyholderC
laimsAndBenefitsWithou
tReductionForReinsurance
Held

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Odhodki za škode in upra Znesek odhodkov za škode in upravičenja imetnikov primer: MRS 1, 85. člen, primer:
vičenja imetnikov polic, polic, brez kakršnega koli zmanjšanja za sklenjeno poza MSRP 4, IG24.(c) člen, primer:
brez zmanjšanja za skle varovanje.
MSRP 4, 37.(b) člen
njeno pozavarovanje

X duration debit

naravi

Odhodki zaradi razreše Znesek odhodkov, priznanih zaradi razreševanja diskon splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vanja diskontiranja rezer tiranja rezervacij, ki je posledica minevanja časa. [glej: člen
vacij
Druge rezervacije]

po

Znesek odhodkov, združenih v skladu z njihovo naravo razkritje: MRS 1, 99. člen
(na primer amortizacija, nabava materiala, stroški
prevoza, zaslužki zaposlencev, stroški reklame), ki niso
porazdeljeni med različne vloge v podjetju.

X duration debit

Odhodki,
[abstract]

Odhodki, po naravi

Odhodki, ki izhajajo iz Znesek odhodkov, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. razkritje: MSRP 4, 37.(b) člen
[glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
zavarovalnih pogodb

Odhodki, ki izhajajo iz Znesek odhodkov, ki izhajajo iz iskanja rudnih bogastev, razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen
raziskovanja in vredno vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in
tenja rudnih bogastev
podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje
pridobi zakonske pravice za raziskovanje na določenem
območju, ter ugotovitve tehnične izvedljivosti in
ekonomske upravičenosti pridobivanja rudnega boga
stva.

Označba

SL

X duration debit

X duration debit

Element type and
attributes

ExpenseArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOf
MineralResources

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Kumulativno pripoznani
odhodki
iz
naslova
nadaljnje
udeležbe
v
finančnih sredstvih, za
katera je bilo pripoznanje
odpravljeno

Odhodki iz z lastniškim
kapitalom
poravnanih
plačilnih transakcij na
podlagi delnic, pri katerih
prejeto blago ali storitve
niso izpolnjevale pogojev
za pripoznanje kot sred
stva

ExpenseFromContinuingIn X instant debit
volvementInDerecognised
FinancialAssetsCumulative
lyRecognised

X duration debit
ExpenseFromEquitysett
ledSharebasedPayment
TransactionsInWhichGood
sOrServicesReceivedDid
NotQualifyForRecognitio
nAsAssets

ExpenseFromSharebased
X duration debit
PaymentTransactionsInW
hichGoodsOrServicesRecei
vedDidNotQualifyForReco
gnitionAsAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek odhodkov, ki izhajajo iz z lastniškim kapitalom razkritje: MSRP 2, 51.(a) člen
poravnanih plačilnih transakcij na podlagi delnic, pri
katerih prejeto blago ali storitve niso izpolnjevale
pogojev za pripoznanje kot sredstva. [glej: Odhodki iz
plačilnih transakcij na podlagi delnic, pri katerih prejeto
blago ali storitve niso izpolnjevale pogojev za pripo
znanje kot sredstva]

Znesek kumulativnih odhodkov, pripoznanih v zvezi z razkritje: MSRP 7, 42.G(b) člen
nadaljnjo udeležbo podjetja v finančnih sredstvih, za
katera je bilo pripoznanje odpravljeno (npr. spremembe
poštene vrednosti pri izpeljanih finančnih instrumentih).
[glej: Odhodki iz naslova nadaljnje udeležbe v finančnih
sredstvih, za katera je bilo pripoznanje odpravljeno;
Izpeljani finančni instrumenti [member]]

Znesek odhodkov, pripoznanih v zvezi z nadaljnjo razkritje: MSRP 7, 42.G(b) člen
udeležbo podjetja v finančnih sredstvih, za katera je
bilo pripoznanje odpravljeno (npr. spremembe poštene
vrednosti pri izpeljanih finančnih instrumentih). [glej:
Finančna sredstva; Izpeljani finančni instrumenti [mem
ber]]

Znesek odhodkov, ki izhajajo iz z denarjem poravnanih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
plačilnih transakcij na podlagi delnic, pri katerih prejeto člen
blago ali storitve niso izpolnjevale pogojev za pripo
znanje kot sredstva. [glej: Odhodki iz plačilnih transakcij
na podlagi delnic, pri katerih prejeto blago ali storitve
niso izpolnjevale pogojev za pripoznanje kot sredstva]

Pojasnilo oznake

SL

Odhodki iz plačilnih tran Znesek odhodkov, ki izhajajo iz plačilnih transakcij na razkritje: MSRP 2, 51.(a) člen
sakcij na podlagi delnic, pri podlagi delnic, pri katerih prejeto blago ali storitve niso
katerih prejeto blago ali izpolnjevale pogojev za pripoznanje kot sredstva.
storitve niso izpolnjevale
pogojev za pripoznanje
kot sredstva

Odhodki
iz
naslova
nadaljnje
udeležbe
v
finančnih sredstvih, za
katera je bilo pripoznanje
odpravljeno

ExpenseFromContinuingIn X duration debit
volvementInDerecognised
FinancialAssets

Odhodki iz z denarjem
poravnanih plačilnih tran
sakcij na podlagi delnic,
pri katerih prejeto blago
ali storitve niso izpolnje
vale pogojev za pripo
znanje kot sredstva

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

ExpenseFromCashsettledS
harebasedPaymentTransac
tionsInWhichGoodsOrSer
vicesReceivedDidNotQuali
fyForRecognitionAsAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

ifrs-full

Odhodki,
priznani
v
obdobju, ki so nastali
zaradi slabih in dvomljivih
dolgov v transakcijah s
povezanimi strankami

Znesek odhodkov, priznanih v obdobju, ki so nastali razkritje: MRS 24, 18.(d) člen
zaradi slabih ali dvomljivih dolgov, ki bi jih morale
poravnati povezane stranke. [glej: Povezane stranke
[member]]

Odhodki za dejavnosti Znesek odhodkov, povezanih z reorganiziranjem. Reor razkritje: MRS 1, 98.(b) člen
ganiziranje je program, ki ga načrtuje in obvladuje
reorganiziranja
poslovodstvo in pomembno spreminja obseg poslovanja,
s katerim se ukvarja podjetje, ali način vodenja poslova
nja. Taki programi vključujejo: (a) prodajo ali prenehanje
poslovnega programa; (b) zaprtje poslovalnic v državi ali
regiji ali premestitev dejavnosti iz ene države ali regije v
drugo; (c) spremembe poslovodne strukture in (d) teme
ljite reorganizacije, ki pomembno vplivajo na naravo in
osrednjo skrb poslovanja podjetja.

SL

ExpenseRecognisedDuring
PeriodForBadAndDoubtful
DebtsForRelatedPartyTran
saction

ExpenseOfRestructuringAc X duration debit
tivities

ifrs-full

Odhodki (prihodki) iz usta Znesek prihodkov ali odhodkov, povezanih z usta razkritje: MRS 1, 98.(e) člen
vljenim poslovanjem. [glej: Ustavljeno poslovanje [mem
vljenega poslovanja
ber]]

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova izdanih primer: MSRP 4 IG37.(d) člen,
zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz primer: MSRP 4, 37.(e) člen
odhodkov ali prihodkov, vključenih v poslovni izid.
[glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb]

X duration debit

ExpenseIncomeOnDiscon
tinuedOperations

Sklic

Odhodki (prihodki), vklju
čeni v poslovni izid,
obveznosti iz naslova
izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Odhodki, ki izhajajo iz Znesek odhodkov, ki izhajajo iz plačilnih transakcij na splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
plačilnih transakcij na podlagi delnic z zaposlenci.
podlagi delnic z zaposlenci

Odhodki iz plačilnih tran
sakcij na podlagi delnic, pri
katerih prejeto blago ali
storitve niso izpolnjevale
pogojev za pripoznanje
kot sredstva [abstract]

Označba

X duration credit

ExpenseIncomeIncludedIn
ProfitOrLossLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIs
sued

ifrs-full

X duration debit

ExpenseFromSharebased
PaymentTransactionsWit
hEmployees

ifrs-full

Element type and
attributes

ExpenseFromSharebased
PaymentTransactionsInW
hichGoodsOrServicesRecei
vedDidNotQualifyForReco
gnitionAsAssetsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

ExpenseRelatingToVaria
X duration debit
bleLeasePaymentsNotInclu
dedInMeasurementOfLease
Liabilities

X duration debit

X duration debit

ExpenseRelatingToShort
termLeasesForWhichReco
gnitionExemptionHasBee
nUsed

ExpensesArisingFromRein
suranceHeld

ExpensesDiscontinuedOpe
rations

ExpensesOnFinancialAsset
sReclassifiedOutOfAvaila
bleforsaleFinancialAsset
sRecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek odhodkov, povezanih s spremenljivimi najemni razkritje: MSRP 16, 53.(e) člen –
nami, ki niso bile zajete pri merjenju obveznosti iz začetek veljavnosti 1.1.2019
najema. Spremenljive najemnine so tisti del najemni
kovih plačil najemodajalcu za pravico do uporabe sred
stva, ki je predmet najema, med trajanjem najema, ki se
spreminja zaradi sprememb dejstev ali okoliščin, do
katerih prihaja po datumu začetka najema, razen mine
vanja časa. [glej: Obveznosti iz najemov]

Znesek odhodkov, povezanih s kratkoročnimi najemi, razkritje: MSRP 16, 53.(c) člen –
obračunan z uporabo 6. člena MSRP 16. V teh odhodkih začetek veljavnosti 1.1.2019
ni treba zajeti odhodkov, povezanih z najemi s trajanjem
do enega meseca. Kratkoročni najem je najem, ki je imel
na začetni datum trajanje največ 12 mesecev. Najem z
možnostjo nakupa se ne šteje za kratkoročni najem.

Znesek odhodkov, povezanih z najemi sredstev majhne razkritje: MSRP 16, 53.(d) člen –
vrednosti, obračunan z uporabo 6. člena MSRP 16. Ti začetek veljavnosti 1.1.2019
odhodki ne zajemajo odhodkov, povezanih s kratkoro
čnimi najemi sredstev majhne vrednosti.

Pojasnilo oznake

Odhodki za finančna sred
stva, prerazvrščena iz kate
gorije finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo,
pripoznani v poslovnem
izidu

Znesek odhodkov, ki so v poslovnem izidu pripoznani razkritje: MSRP 7, 12.A(e) člen –
za finančna sredstva, prerazvrščena iz kategorije razpo datum prenehanja veljavnosti
ložljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpolo 1.1.2018
žljiva za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

Odhodki, ustavljeno poslo Znesek odhodkov iz ustavljenega poslovanja [glej: Usta razkritje: MSRP 5, 33.(b)(i) člen
vanje
vljeno poslovanje [member]]

Odhodki, ki izhajajo iz Znesek odhodkov, povezanih s sklenjenimi pozavaroval primer: MRS 1, 85. člen, primer:
MSRP 4 IG24.(d) člen, primer:
sklenjenega pozavarovanja nimi pogodbami.
MSRP 4, 37.(b) člen

Odhodki, povezani s spre
menljivimi najemninami,
ki niso bile zajete pri
merjenju obveznosti iz
najema

Odhodki, povezani s krat
koročnimi
najemi,
za
katere je bilo uporabljeno
izvzetje iz pripoznanja

Odhodki,
povezani
z
najemi sredstev majhne
vrednosti, za katere je bilo
uporabljeno izvzetje iz
pripoznanja

Označba

SL

X duration debit

X duration debit

Element type and
attributes

ExpenseRelatingToLease
sOfLowvalueAssetsForW
hichRecognitionExemp
tionHasBeenUsed

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text block

text

text

ExplanationHowService
ConcessionArrangement
HasBeenClassified

ExplanationOfAccounting
PoliciesAndMethodsOf
ComputationFollowedInIn
terimFinancialStatements

ExplanationOfAccounting
TreatmentAppliedToAny
FeeReceived

ExplanationOfAdjust
mentsBetweenDenomina
torsUsedToCalculateBasi
cAndDilutedEarningsPerS
hare

ExplanationOfAdjustment
sOfNumeratorToCalculate
BasicEarningsPerShare

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek odhodkov, ki so v poslovnem izidu pripoznani razkritje: MSRP 7, 12.A(e) člen –
za finančna sredstva, prerazvrščena iz kategorije po datum prenehanja veljavnosti
pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna 1.1.2018
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

Pojasnilo oznake

Obrazložitev prilagoditev Obrazložitev prilagoditev števcev pri izračunavanju razkritje: MRS 33, 70.(a) člen
števcev, uporabljenih za osnovnega čistega dobička na delnico.
izračun osnovnega čistega
dobička na delnico

Obrazložitev prilagoditev Uskladitev imenovalcev, uporabljenih za izračun osnov razkritje: MRS 33, 70.(b) člen
imenovalcev, uporabljenih nega in popravljenega čistega dobička na delnico.
za izračun osnovnega in
popravljenega
čistega
dobička na delnico

Obrazložitev računovod Obrazložitev računovodskega obravnavanja, uporablje razkritje: SOP 27, 10.(b) člen –
skega obravnavanja, upora nega za nadomestila, prejeta za dogovore, ki vključujejo datum prenehanja veljavnosti
bljenega za prejeto nado pravno obliko najema.
1.1.2019
mestilo

Razkritje izjave, da so bile v medletnih računovodskih razkritje: MRS 34, 16.A(a) člen
izkazih uporabljene iste računovodske usmeritve in
metode izračunavanja kot v zadnjih letnih računovod
skih izkazih, ali – če so se usmeritve ali metode spre
menile – opis narave in posledic sprememb.

je Obrazložitev, kako je razvrščen dogovor o koncesiji razkritje: SOP 29, 6.(e) člen
o storitev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]]

Opis računovodskih usme
ritev in metod izračunava
nja,
uporabljenih
v
medletnih računovodskih
izkazih [text block]

Obrazložitev,
kako
razvrščen
dogovor
koncesiji storitev

Odhodki za finančna sred
stva, prerazvrščena
iz
finančnih
sredstev po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, pripo
znani v poslovnem izidu

Označba

SL

text

X duration debit

Element type and
attributes

ExpensesOnFinancialAsset
sReclassifiedOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossReco
gnisedInProfitOrLoss

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
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text

ExplanationOfAmountO
fAnyGainRecognisedAnd
LineItemInStatementOf
ComprehensiveInco
meInWhichGainIsRecogni
sedInBargainPurchase

ExplanationOfAmountRec
lassifiedBetweenProfitOr
LossAndOtherComprehen
siveIncomeApplyingOver
layApproach

ExplanationOfAnyChange
sInRangeOfOutcomesUn
discountedAndReasons
ForThoseChangesForCon
tingentConsideration

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Pojasnilo oznake

Sklic

Obrazložitev vseh spre
memb razpona nediskonti
ranih izidov in razlogov za
te spremembe za pogojna
nadomestila

Obrazložitev
zneska,
prerazvrščenega iz poslov
nega izida v drugi vseobse
gajoči donos z uporabo
izravnalnega pristopa

Opis vrstične postavke v
izkazu
vseobsegajočega
donosa, v kateri je pripo
znan dobiček iz transakcije
izpogajanega nakupa

Obrazložitev vseh sprememb razpona nediskontiranih razkritje: MSRP 3, B67.(b)(ii) člen
izidov in razlogov za te spremembe za sredstva ali
obveznosti iz pogojnih nadomestil v poslovni združitvi.
[glej: Poslovne združitve [member]]

Obrazložitev glede zneska, prerazvrščenega med razkritje: MSRP 4, 39.L(d) člen –
poslovnim izidom in drugim vseobsegajočim donosom začetek veljavnosti ob prvi
pri uporabi izravnalnega pristopa, na način, ki uporab uporabi MSRP 9
nikom računovodskih izkazov omogoči razumeti, kako
je ta znesek izpeljan.

Opis vrstične postavke v izkazu vseobsegajočega donosa, razkritje: MSRP 3, B64.(n)(i) člen
v kateri je pripoznan dobiček iz transakcije izpogajanega
nakupa. [glej: Dobiček, pripoznan v transakciji izpogaja
nega nakupa]

Obrazložitev prilagoditev, Obrazložitev prilagoditev postavk v računovodskih izka razkritje: MRS 1, 23.(b) člen
potrebnih za pošteno zih, za katere je poslovodstvo sklenilo, da so potrebne
predstavitev
za pošteno predstavitev v primerih, ko poslovodstvo
sklene, da bi bila skladnost z zahtevami kakega MSRP
zavajajoča do te mere, da bi prišlo do neskladja s ciljem
računovodskih izkazov, določenim v temeljnem okviru,
pri čemer pa ustrezen regulativni okvir odmik od
zahteve izrecno prepoveduje.

Obrazložitev prilagoditev Obrazložitev prilagoditev števcev pri izračunavanju razkritje: MRS 33, 70.(a) člen
števcev, uporabljenih za popravljenega čistega dobička na delnico.
izračun
popravljenega
čistega dobička na delnico

Označba

SL

text

text

ExplanationOfAdjust
mentsThatWouldBeNeces
saryToAchieveFairPresenta
tion

ifrs-full

text

Element type and
attributes

ExplanationOfAdjustment
sOfNumeratorToCalculate
DilutedEarningsPerShare

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

ExplanationOfAssetsAcqui
redByWayOfGovernment
GrantAndInitiallyRecogni
sedAtFairValue

ExplanationOfAssumptio
nAboutFutureWithSignifi
cantRiskOfResultingInMa
terialAdjustments

ExplanationOfAssumption text
sToMeasureInsuranceAsset
sAndLiabilities

ExplanationOfBasisOfPre
parationOfUnadjusted
ComparativeInformation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Obrazložitev, ali se sredstva, ki so pridobljena z državno razkritje:
MRS
podporo in na začetku pripoznana po pošteni vrednosti, 122.(c)(iii) člen
po pripoznanju merijo po modelu nabavne vrednosti ali
modelu prevrednotenja. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]; Država [member]; Državna podpora]

38,

Obrazložitev postopka, uporabljenega za določitev pred razkritje: MSRP 4, 37.(c) člen
postavk, ki najbolj vplivajo na merjenje pripoznanih
sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov, ki izhajajo
iz zavarovalnih pogodb.

Obrazložitev podlage za Obrazložitev podlage, uporabljene za pripravo neprila razkritje: MSRP 10, C6B. člen,
pripravo
neprilagojenih gojenih primerjalnih informacij v računovodskih izkazih. razkritje: MSRP 11, C12B. člen,
primerjalnih informacij
razkritje: MRS 16, 80.A člen,
razkritje: MRS 27, 18I. člen,
razkritje: MRS 38, 130.I člen

Obrazložitev
postopka,
uporabljenega za določitev
predpostavk za merjenje
pripoznanih
sredstev,
obveznosti, prihodkov in
odhodkov, ki izhajajo iz
zavarovalnih pogodb

Obrazložitev virov negoto Obrazložitev glavnih virov negotovosti ocene, za katere razkritje: MRS 1, 125. člen,
vosti ocene, za katere obstaja precejšnja verjetnost, da bodo povzročili razkritje: OPMSRP 14, 10. člen
obstaja precejšnja verjet pomembne prilagoditve.
nost, da bodo povzročili
pomembne prilagoditve

Obrazložitev sredstev, ki
so pridobljena z državno
podporo in na začetku
pripoznana po pošteni
vrednosti

Obrazložitev vseh spre Obrazložitev vseh sprememb pripoznanih zneskov sred razkritje: MSRP 3, B67.(b)(i) člen
memb
pripoznanih stev ali obveznosti iz pogojnih nadomestil v poslovni
zneskov pogojnih nado združitvi. [glej: Poslovne združitve [member]]
mestil

Označba

SL

text

text

Element type and
attributes

ExplanationOfAnyChange
sInRecognisedAmountsOf
ContingentConsideration

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

ExplanationOfChangesI
text
nApplicableTaxRatesToPre
viousAccountingPeriod

text

text

ExplanationOfChangesIn
DescriptionOfRetirement
BenefitPlan

ExplanationOfCircumstan
cesUnderWhichOperatin
gLeasesClassifiedAsInvest
mentProperty

ExplanationOfContractual
ObligationsToPurchase
ConstructOrDevelopInvest
mentPropertyOrForRepair
sMaintenanceOrEnhance
ments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Obrazložitev spremembe Obrazložitev spremembe naziva poročajočega podjetja razkritje: MRS 1, 51.(a) člen
naziva
poročajočega ali katerega koli drugega načina identifikacije od konca
podjetja ali drugega načina prejšnjega poročevalskega obdobja.
identifikacije od konca
prejšnjega poročevalskega
obdobja

ExplanationOfChangeInNa text
meOfReportingEntityOrOt
herMeansOfIdentification
FromEndOfPrecedingRe
portingPeriod

ifrs-full

Obrazložitev pogodbenih
obvez za nakupovanje,
gradnjo
ali
razvijanje
naložbenih
nepremičnin
ali pa za popravila, vzdrže
vanje ali izboljšave

Obrazložitev okoliščin, v
katerih se poslovni najemi
razvrstijo kot naložbene
nepremičnine

Obrazložitev pogodbenih obvez za nakupovanje, razkritje: MRS 40, 75.(h) člen
gradnjo ali razvijanje naložbenih nepremičnin ali pa za
popravila, vzdrževanje ali izboljšave. [glej: Naložbene
nepremičnine]

Obrazložitev, če podjetje uporablja model poštene vred razkritje: MRS 40, 75.(b) člen –
nosti, ali in v kakšnih okoliščinah so deleži v nepremi datum prenehanja veljavnosti
čnini pri poslovnem najemu razvrščeni in se obračuna 1.1.2019
vajo kot naložbene nepremičnine. [glej: Model poštene
vrednosti [member]; Naložbene nepremičnine]

Obrazložitev
sprememb Obrazložitev sprememb opisa pokojninskega programa razkritje: MRS 26, 36.(g) člen
opisa
pokojninskega v obdobju, ki ga zajema poročilo.
programa

SL

Obrazložitev
sprememb Obrazložitev sprememb uporabljene davčne stopnje (sto razkritje: MRS 12, 81.(d) člen
uporabljenih
davčnih penj) podjetja za davek od dobička v primerjavi s prejš
stopenj v primerjavi s njim obračunskim obdobjem.
prejšnjim
obračunskim
obdobjem

Obrazložitev spremembe Obrazložitev spremembe poslovnega modela podjetja za razkritje: MSRP 7, 12.B(b) člen –
poslovnega modela za upravljanje finančnih sredstev. [glej: Finančna sredstva] začetek veljavnosti 1.1.2018
upravljanje finančnih sred
stev

organa Obrazložitev tega, kdo odobri računovodske izkaze za razkritje: MRS 10, 17. člen
izdajo.

Pojasnilo oznake

ExplanationOfChangeInBu text
sinessModelForManagingFi
nancialAssets

Obrazložitev
odobritve

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

ExplanationOfBodyOfAut
horisation

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Obrazložitev
podrobnih
podatkov o izdanih ali
prejetih jamstvih za nepo
ravnane zneske transakcij s
povezanimi strankami

Obrazložitev podrobnih podatkov o izdanih ali prejetih razkritje: MRS 24, 18.(b)(ii) člen
jamstvih za neporavnane zneske transakcij s povezanimi
strankami. [glej: Jamstva [member]; Povezane stranke
[member]]

odstopanja Obrazložitev odstopanja podjetja od MSRP z razkritjem, razkritje: MRS 1, 20.(b) člen,
da je upoštevalo ustrezne MSRP, vendar ni izpolnilo razkritje: MRS 1, 20.(c) člen
določene zahteve, da bi zagotovilo pošteno predstavitev.
To vključuje razkritje naslova MSRP, ki ga podjetje ni
izpolnilo, vrste odmika od njega (tudi ravnanje, ki bi ga
MSRP zahteval), razloga, zakaj bi bilo takšno ravnanje v
danih okoliščinah zavajajoče do te mere, da bi prišlo do
neskladja s ciljem računovodskih izkazov, določenim v
temeljnem okviru, in sprejetega ravnanja. [glej: MSRP
[member]]

text
ExplanationOfDetailsOf
GuaranteesGivenOrRecei
vedOfOutstandingBalances
ForRelatedPartyTransaction

ifrs-full

Obrazložitev
od MSRP

Obrazložitev
podrobnih Obrazložitev podrobnih podatkov o vsaki naložbi v razkritje: MRS 26, 35.(a)(iv) člen
podatkov o vsaki naložbi podjetje delodajalca, ki jo vsebuje pokojninski program.
v podjetje delodajalca

ExplanationOfDetailsOfA
nyInvestmentInEmployer

ifrs-full

Sklic

text

ExplanationOfDesignated
FinancialAssetsThatAreHel
dOutsideLegalEntityThatIs
suesContractsWithinSco
peOfIFRS4

ifrs-full

text

Pojasnilo oznake

Obrazložitev praks obvla Obrazložitev praks obvladovanja kreditnega tveganja in razkritje: MSRP 7, 35.F – začetek
dovanja
kreditnega njihove povezave s pripoznavanjem in merjenjem priča veljavnosti 1.1.2018
tveganja in njihove pove kovanih kreditnih izgub.
zave s pripoznavanjem in
merjenjem
pričakovanih
kreditnih
izgub
[text
block]

Označba

Obrazložitev
določenih Obrazložitev vseh določenih finančnih sredstev, ki se razkritje: MSRP 4, 39.L(c) člen –
finančnih sredstev, ki se posedujejo zunaj pravnega subjekta, ki izdaja pogodbe začetek veljavnosti ob prvi
posedujejo zunaj pravnega iz področja uporabe MSRP 4.
uporabi MSRP 9
subjekta, ki izdaja pogodbe
iz področja uporabe MSRP
4

ExplanationOfDeparture
FromIFRS

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

SL

text

ExplanationOfCreditRi
skManagementPractice
sAndHowTheyRelateToRe
cognitionAndMeasuremen
tOfExpectedCreditLosse
sExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ExplanationOfDisposalO
fInvestmentPropertyCarrie
dAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModel

ifrs-full

text

ExplanationOfDirectMeasu text
rementOfFairValueOfGo
odsOrServicesReceived

ifrs-full

Sklic

Obrazložitev razlike med: (a) obvezami za poslovni razkritje: MSRP 16, C12.(b) člen –
najem, razkritimi z uporabo MRS 17 ob koncu zadnjega začetek veljavnosti 1.1.2019
letnega poročevalskega obdobja pred datumom začetka
uporabe MSRP 16, diskontiranimi z uporabo predposta
vljene obrestne mere za izposojanje na datum začetka
uporabe, in (b) obveznostmi iz najema, pripoznanimi v
izkazu finančnega položaja na datum začetka uporabe
MSRP 16. Predpostavljena obrestna mera je obrestna
mera, ki bi jo moral najemnik plačati, da bi za podobno
dolgo obdobje in na podlagi podobnega jamstva v
podobnem gospodarskem okolju pridobil sredstvo
podobne vrednosti kot sredstvo, ki predstavlja pravico
do uporabe.

Obrazložitev podatkov o vsaki posamezni naložbi, ki razkritje: MRS 26, 35.(a)(iii) člen
presega bodisi 5 % sredstev pokojninskega programa,
zmanjšanega za obveznosti, razen aktuarske sedanje
vrednosti obljubljenih pokojnin, bodisi 5 % katerega
koli razreda ali vrste vrednostnih papirjev.

Pojasnilo oznake

Obrazložitev
odtujitve
naložbenih nepremičnin,
izkazanih po nabavni vred
nosti ali v skladu z MSRP
16 v okviru modela
poštene vrednosti

Obrazložitev dejstva, da je podjetje odtujilo naložbeno razkritje: MRS 40, 78.(d)(i) člen –
nepremičnino, ki se ni izkazovala po pošteni vrednosti, začetek veljavnosti 1.1.2019
če podjetje meri naložbene nepremičnine po nabavni
vrednosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela
poštene vrednosti, ker njihove poštene vrednosti ni
mogoče ves čas zanesljivo izmeriti. [glej: Po nabavni
vrednosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela
poštene vrednosti [member]; Naložbene nepremičnine]

SL

Obrazložitev neposrednega Obrazložitev, kako je bila določena poštena vrednost razkritje: MSRP 2, 48. člen
merjenja poštene vrednosti prejetega blaga ali storitev, če je bila merjena neposredno
prejetega blaga ali storitev (npr. ali je bila poštena vrednost izmerjena po tržnih
cenah za to blago ali storitve).

Obrazložitev razlike med
obvezami za poslovni
najem,
razkritimi
z
uporabo MRS 17, in
obveznostmi iz najema,
pripoznanimi na datum
začetka uporabe MSRP 16
[text block]

ExplanationOfDifference
text block
BetweenOperatingLease
CommitmentsDisclosedAp
plyingIAS17AndLeaseLiabi
litiesRecognisedAtDateOfI
nitialApplicationOfI
FRS16Explanatory

ifrs-full

Označba

Obrazložitev
podrobnih
podatkov o naložbi, ki
presega bodisi pet odsto
tkov čistih sredstev, ki so
na voljo za izplačilo pokoj
nin, bodisi pet odstotkov
katerega koli razreda ali
vrste vrednostnih papirjev

Element type and
attributes

ExplanationOfDetailsOfIn text
vestmentExceedingEitherFi
vePerCentOfNetAssetsAvai
lableForBenefitsOrFivePer
CentOfAnyClassOrTypeOf
Security

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

ExplanationOfEffectOfC
hangesInAssumptionsTo
MeasureInsuranceAsset
sAndInsuranceLiabilities

ExplanationOfEffectOfC
hangesInCompositionO
fEntityDuringInterimPeriod

text
ExplanationOfEffectOfC
hangesInPlanToSellNoncur
rentAssetOrDisposal
GroupHeldForSaleOnRe
sultsOfOperationsForCur
rentPeriod

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Obrazložitev učinka sprememb v predpostavkah za razkritje: MSRP 4, 37.(d) člen
merjenje zavarovalnih sredstev in zavarovalnih obvezno
sti, pri čemer se ločeno prikaže učinek posamezne spre
membe, ki pomembno vpliva na računovodske izkaze.

Obrazložitev učinka spremembe merjenja poštene vred razkritje: MRS 41, 56.(c) člen
nosti za biološka sredstva, ki so se prej merila po
nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo
in akumulirane izgube zaradi oslabitve, pri katerih
poštena vrednost postane zanesljivo izmerljiva. [glej:
Biološka sredstva; Izguba zaradi oslabitve]

Obrazložitev dejstva, da je podjetje odtujilo naložbeno razkritje: MRS 40, 78.(d)(i) člen –
nepremičnino, ki se ni izkazovala po pošteni vrednosti, datum prenehanja veljavnosti
če podjetje meri naložbene nepremičnine po nabavni 1.1.2019
vrednosti v okviru modela poštene vrednosti, ker njihove
poštene vrednosti ni mogoče ves čas zanesljivo izmeriti.
[glej: Po nabavni vrednosti v okviru modela poštene
vrednosti [member]; Naložbene nepremičnine]

Pojasnilo oznake

Obrazložitev učinka spre
memb načrta za prodajo
nekratkoročnega sredstva
ali skupine za odtujitev v
posesti za prodajo na
rezultate poslovanja v
tekočem obdobju

Obrazložitev učinka odločitve o spremembi načrta za razkritje: MSRP 5, 42. člen
prodajo nekratkoročnega sredstva ali skupine za odtu
jitev na rezultate poslovanja v tekočem obdobju. [glej:
Nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrš
čene kot v posesti za prodajo; Skupine za odtujitev,
razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

Obrazložitev učinka spre Obrazložitev učinka sprememb ustroja podjetja v razkritje: MRS 34, 16.A(i) člen
memb ustroja podjetja v medletnem obdobju, tudi poslovnih združitev, prido
medletnem obdobju
bitve ali izgube obvladovanja odvisnih podjetij in dolgo
ročnih finančnih naložb, prestrukturiranja in ustavlje
nega poslovanja. [glej: Poslovne združitve [member];
Ustavljeno poslovanje [member]; Odvisna podjetja
[member]]

Obrazložitev učinka spre
memb v predpostavkah za
merjenje
zavarovalnih
sredstev in zavarovalnih
obveznosti

Obrazložitev učinka spre
membe pri biološkem
sredstvu,
pri
katerem
poštena vrednost postane
zanesljivo izmerljiva

Obrazložitev
odtujitve
naložbenih nepremičnin,
izkazanih po nabavni vred
nosti v okviru modela
poštene vrednosti

Označba

SL

text

text

ExplanationOfEffectOfC
hangeForBiologicalAsset
ForWhichFairValueBeco
mesReliablyMeasurable

ifrs-full

text

Element type and
attributes

ExplanationOfDisposalO
fInvestmentPropertyCarrie
dAtCostWithinFairValue
Model

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

text

text

ExplanationOfEffectOfSha
rebasedPaymentsOnProfi
tOrLoss

ExplanationOfEffectOf
TransitionOnReported
CashFlows

ExplanationOfEffectOf
TransitionOnReportedFi
nancialPerformance

ExplanationOfEffectOf
TransitionOnReportedFi
nancialPosition

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Pojasnilo vpliva odločitve o spremembi načrta za razkritje: MSRP 5, 42. člen
prodajo nekratkoročnega sredstva ali skupine za odtu
jitev na rezultate poslovanja v predstavljenih prejšnjih
obdobjih. [glej: Nekratkoročna sredstva ali skupine za
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo]

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

Obrazložitev
učinka Obrazložitev, kako je prehod s prejšnjih GAAP na MSRP razkritje: MSRP 1, 23. člen
prehoda
na
sporočen vplival na sporočeni finančni položaj podjetja. [glej:
finančni položaj
Prejšnji GAAP [member]; MSRP [member]]

Obrazložitev
učinka Obrazložitev, kako je prehod s prejšnjih GAAP na MSRP razkritje: MSRP 1, 23. člen
prehoda na sporočene vplival na sporočene finančne rezultate podjetja. [glej:
finančne rezultate
Prejšnji GAAP [member]; MSRP [member]]

Obrazložitev
učinka Obrazložitev pomembnih prilagoditev izkaza denarnih razkritje: MSRP 1, 25. člen,
prehoda na sporočene tokov, ki je posledica prehoda s prejšnjih GAAP na razkritje: MSRP 1, 23. člen
denarne tokove
MSRP. [glej: Prejšnji GAAP [member]; MSRP [member]]

Obrazložitev učinka plačil Obrazložitev uporabnikom računovodskih izkazov razkritje: MSRP 2, 50. člen
na podlagi delnic na pomaga, da razumejo učinek plačilnih transakcij na
poslovni izid podjetja podlagi delnic na poslovni izid podjetja.
[text block]

Obrazložitev učinka plačil Obrazložitev, ki uporabnikom računovodskih izkazov razkritje: MSRP 2, 50. člen
na podlagi delnic na pomaga, da razumejo učinek plačilnih transakcij na
finančni položaj podjetja podlagi delnic na finančni položaj podjetja.
[text block]

Obrazložitev učinka spre
memb načrta za prodajo
nekratkoročnega sredstva
ali skupine za odtujitev v
posesti za prodajo na
rezultate poslovanja v
prejšnjem obdobju

Označba

SL

text

text block

ExplanationOfEffectOfSha
rebasedPaymentsOnFinan
cialPositions

ifrs-full

Element type and
attributes

text
ExplanationOfEffectOfC
hangesInPlanToSellNoncur
rentAssetOrDisposal
GroupHeldForSaleOnRe
sultsOfOperationsForPrior
Period

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/394
29.5.2019

Sklic

Obrazložitev ocenjenega Obrazložitev ocenjenega finančnega učinka možnih razkritje: MRS 37, 89. člen
finančnega
učinka sredstev, ki izhajajo iz preteklih dogodkov in katerih
obstoj se bo potrdil samo s pojavom ali odsotnostjo
pogojnih sredstev
enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, na katere
podjetje ne more v celoti vplivati.

Obrazložitev dejstva, da
računovodski izkazi niso
pripravljeni
ob
pred
postavki delujočega podje
tja, in podlage, na kateri so
pripravljeni računovodski
izkazi

Obrazložitev
dejavnikov
pri sprejemanju odločitve
o zagotovitvi podpore
nekdanjemu nekonsolidira
nemu
strukturiranemu
podjetju, s čimer se je
zagotovilo obvladovanje

text

text

ExplanationOfEstimatedFi
nancialEffectOfContingen
tAssets

ExplanationOfFactAndBa
sisForPreparationOfFinan
cialStatementsWhenNot
GoingConcernBasis

ExplanationOfFactorsIn
text
ReachingDecisionThatPro
visionOfSupportToPreviou
slyUnconsolidatedStructu
redEntityResultedInObtai
ningControl

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Obrazložitev zadevnih dejavnikov, ki jih je obvladujoče razkritje: MSRP 12, 16. člen
podjetje ali katero koli od njegovih odvisnih podjetij
upoštevalo pri sprejemanju odločitve, da nekdanjemu
nekonsolidiranemu strukturiranemu podjetju zagotovi
finančno ali drugo podporo, ne da bi bilo k temu
pogodbeno zavezano, pri čemer si je podjetje zagotovilo
obvladovanje strukturiranega podjetja. [glej: Odvisna
podjetja [member]; Nekonsolidirana strukturirana
podjetja [member]]

SL

Obrazložitev dejstva, da podjetje računovodskih izkazov razkritje: MRS 1, 25. člen
in pripravilo ob predpostavki delujočega podjetja in
obrazložitev podlage, na kateri so bili pripravljeni raču
novodski izkazi.

Obrazložitev ocenjenega finančnega učinka na pogojne razkritje: MSRP 3, B64.(j)(i) člen
obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi. [glej:
Pogojne obveznosti [member]; Poslovne združitve
[member]]

Obrazložitev ocenjenega
finančnega učinka, pogojne
obveznosti v poslovni
združitvi

Obrazložitev vpliva časa izpolnitve izvršitvenih obvez in razkritje: MSRP 15, 117. člen –
običajnega časa plačila na sredstva iz pogodb in obvez začetek veljavnosti 1.1.2018
nosti iz pogodb. [glej: Izvršitvene obveze [member];
Sredstva iz pogodb; Obveznosti iz pogodb]

Pojasnilo oznake

ExplanationOfEstimatedFi text
nancialEffectContingentLia
bilitiesInBusinessCombina
tion

Obrazložitev vpliva časa
izpolnitve
izvršitvenih
obvez in običajnega časa
plačila na sredstva iz
pogodb in obveznosti iz
pogodb [text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

ExplanationOfEffectThatTi
mingOfSatisfactionOfPer
formanceObligationsAnd
TypicalTimingOfPayment
HaveOnContractAsset
sAndContractLiabilitiesEx
planatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Obrazložitev dejstev in
okoliščin, ki kažejo na
redke razmere za preraz
vrstitev iz finančnih sred
stev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

Pojasnilo dejstev in okoli
ščin prodaje ali preraz
vrstitve in pričakovane
odtujitve, način in časovni
okvir

Obrazložitev dejstva, da je
združena
knjigovodska
vrednost dobrega imena
ali neopredmetenih sred
stev z nedoločeno dobo
koristnosti, razporejena na
več denar ustvarjajočih
enot, pomembna

ExplanationOfFactsAndCir text
cumstancesOfSaleOrReclas
sificationAndExpectedDi
sposalMannerAndTiming

ExplanationOfFactThatAg text
gregateCarryingAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
vesAllocatedToRecovera
bleAmountsIsSignificant

ifrs-full

ifrs-full

Označba

text

Element type and
attributes

ExplanationOfFactsAndCir
cumstancesIndicatingRare
SituationForReclassificatio
nOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Obrazložitev dejstva, da je združena knjigovodska vred razkritje: MRS 36, 135. člen
nost dobrega imena ali neopredmetenih sredstev z nedo
ločeno dobo koristnosti, razporejenih na denar ustvarja
jočo enoto (skupino enot), pomembna v primerjavi s
celotno knjigovodsko vrednostjo dobrega imena podjetja
ali njegovih neopredmetenih sredstev z nedoločeno
dobo koristnosti. [glej: Knjigovodska vrednost [member];
Denar ustvarjajoče enote [member]; Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

SL

Pojasnilo dejstev in okoliščin prodaje ali tistih, ki vodijo razkritje: MSRP 5, 41.(b) člen
v pričakovano odtujitev, ter načina in časa te odtujitve,
kadar se je nekratkoročno sredstvo ali skupina za odtu
jitev razvrstila kot sredstvo ali skupina za prodajo ali bila
prodana.

Obrazložitev dejstev in okoliščin, ki kažejo na redke razkritje: MSRP 7, 12.A(c) člen –
razmere za prerazvrstitev finančnih sredstev, ki niso datum prenehanja veljavnosti
več v posesti z namenom prodaje ali ponovnega nakupa 1.1.2018
v kratkem roku, iz kategorije po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida; Prerazvrstitev iz
finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida]

Pojasnilo oznake

L 143/396
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

Sklic

Obrazložitev dejstva, da so
bili računovodski izkazi in
ustrezni podatki za prej
šnja obdobja preračunani
zaradi sprememb splošne
kupne moči funkcijske
valute

Obrazložitev dejstva, da Obrazložitev dejstva, da podjetje ni predstavilo računo razkritje: MSRP 1, 28. člen
računovodski izkazi za vodskih izkazov za prejšnja obdobja, v prvih računovod
prejšnja obdobja niso bili skih izkazih podjetja, pripravljenih po MSRP.
predstavljeni

ExplanationOfFactThatFi
text
nancialStatementsAndCor
respondingFiguresForPre
viousPeriodsHaveBeenRe
statedForChangesInGene
ralPurchasingPowerOfFunc
tionalCurrency

ExplanationOfFactThatFi
nancialStatementsForPre
viousPeriodsNotPresented

ifrs-full

ifrs-full

text

Obrazložitev dejstva, da se
pripoznanje
finančnih
instrumentov,
katerih
poštene vrednosti pred
hodno ni bilo mogoče
izmeriti z zanesljivo natan
čnostjo, odpravi

Obrazložitev dejstva, da je prišlo do preračuna računo razkritje: MRS 29, 39.(a) člen
vodskih izkazov in ustreznih podatkov za prejšnja
obdobja zaradi sprememb splošne kupne moči funk
cijske valute, in da so zaradi tega računovodski izkazi
predstavljeni v merski enoti, ki velja ob koncu poroče
valskega obdobja, pri hiperinflacijskem poročanju.

Obrazložitev dejstva, da se pripoznanje finančnih instru razkritje: MSRP 7, 30.(e) člen
mentov, katerih poštene vrednosti predhodno ni bilo
mogoče izmeriti z zanesljivo natančnostjo, odpravi. [glej:
Finančni instrumenti, razred [member]]

SL

text

ExplanationOfFactThatFi
nancialInstrumentsWhose
FairValuePreviouslyCould
NotBeReliablyMeasuredA
reDerecognised

Obrazložitev dejstva, da Obrazložitev dejstva, da imajo lastniki podjetja ali drugi razkritje: MRS 10, 17. člen
imajo lastniki podjetja ali pravico popraviti računovodske izkaze po objavi.
drugi pravico popraviti
računovodske izkaze po
objavi

ifrs-full

Obrazložitev dejstva, da je knjigovodska vrednost razkritje: MRS 36, 135. člen
dobrega imena ali neopredmetenih sredstev z nedolo
čeno dobo koristnosti, razporejenih na denar ustvarja
jočo enoto (skupino enot), ni pomembna v primerjavi s
celotno knjigovodsko vrednostjo dobrega imena podjetja
ali njegovih neopredmetenih sredstev z nedoločeno
dobo koristnosti. [glej: Knjigovodska vrednost [member];
Denar ustvarjajoče enote [member]; Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

Pojasnilo oznake

ExplanationOfFactThatEnti text
tysOwnersOrOthersHave
PowerToAmendFinancial
StatementsAfterIssue

Obrazložitev dejstva, da
knjigovodska
vrednost
dobrega
imena
ali
neopredmetenih sredstev z
nedoločeno dobo korist
nosti ni pomembna

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

ExplanationOfFactThatCar
ryingAmountOfGoodwil
lOrIntangibleAssetsWithIn
definiteUsefulLivesIsNotSi
gnificant

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ExplanationOfFinancialEf
fectOfContingentLiabilities

ExplanationOfFinancialEf
fectOfDepartureFromIFRS

ExplanationOfFinancialEf
fectOfNonadjustingEven
tAfterReportingPeriod

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text block

Obrazložitev
finančnega Obrazložitev bodisi ocene finančnega učinka nepopra razkritje: MRS 10, 21.(b) člen
učinka
nepopravljalnih vljalnega dogodka po poročevalskem obdobju bodisi
dogodkov po poročeval izjave, da take ocene ni mogoče opraviti.
skem obdobju [text block]

Obrazložitev
finančnega Obrazložitev finančnega učinka odmika od MSRP za razkritje: MRS 1, 20.(d) člen
učinka odstopanja od postavke v računovodskih izkazih, o katerih bi se poro
čalo ob izpolnitvi zahteve.
MSRP

Obrazložitev ocenjenega Obrazložitev ocenjenega finančnega učinka pogojnih razkritje: MRS 37, 86.(a) člen
finančnega
učinka obveznosti. [glej: Pogojne obveznosti [member]]
pogojnih obveznosti

text

text

Obrazložitev
finančnega
učinka prilagoditev, ki se
nanašajo na poslovne
združitve

text

SL

Obrazložitev finančnih učinkov prilagoditev, pripo razkritje: MSRP 3, 61. člen
znanih v sedanjem poročevalskem obdobju, ki se nana
šajo na poslovne združitve, do katerih je prišlo v
obdobju ali v prejšnjih poročevalskih obdobjih. [glej:
Poslovne združitve [member]]

ExplanationOfFinancialEf
fectOfAdjustmentsRelated
ToBusinessCombinations

ifrs-full

text

Obrazložitev dejstva, da Obrazložitev dejstva, da delnice nimajo nominalne vred razkritje: MRS 1, 79.(a)(iii) člen
delnice nimajo nominalne nosti. [glej: Nominalna vrednost delnice]
vrednosti

Sklic

ExplanationOfFactThatSha
resHaveNoParValue

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Obrazložitev dejstva, da Obrazložitev dejstva, da najvišji znesek plačila za dogo razkritje: MSRP 3, B64.(g)(iii) člen
najvišji znesek plačila za vore o pogojnem nadomestilu ter odškodninska sredstva
dogovore o pogojnem ni omejen.
nadomestilu ter odškod
ninska sredstva ni omejen

Element type and
attributes

ExplanationOfFactThatMa text
ximumAmountOfPayment
ForContingentConsidera
tionArrangementsAndIn
demnificationAssetsIsUnli
mited

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Opis vrstične postavke ali
postavk v
poslovnem
izidu, v katerih je pripo
znan dobiček (izguba) ob
izgubi obvladovanja odvis
nega podjetja

Obrazložitev neučinkovi
tosti varovanja pred tvega
njem, ki izhaja iz virov, ki
so se pojavili v razmerju
varovanja pred tveganjem

text

ExplanationOfGainsLosse
sRecognisedWhenContro
lInSubsidiaryIsLost

ExplanationOfHedgeInef
text
fectivenessResultingFrom
SourcesThatEmergedInHed
gingRelationship

ifrs-full

ifrs-full

Obrazložitev dobička ali
izgube, ki se nanaša na
pridobljena
opredeljiva
sredstva
ali
prevzete
obveznosti v poslovni
združitvi in je takšnega
obsega, narave ali učinka,
da je razkritje koristno za
razumevanje računovod
skih izkazov združenega
podjetja

text

Obrazložitev neučinkovitosti varovanja pred tveganjem, razkritje: MSRP 7, 23.E člen –
ki izhaja iz virov, ki so se pojavili v razmerju varovanja začetek veljavnosti 1.1.2018
pred tveganjem. [glej: Dobiček (izguba) iz naslova
neučinkovitosti varovanja]

SL

Opis vrstične postavke ali postavk v poslovnem izidu, v razkritje: MSRP 12, 19.(b) člen
katerih je pripoznan dobiček (izguba) (če nista predsta
vljena ločeno) ob izgubi obvladovanja odvisnega podje
tja. [glej: Odvisna podjetja [member]]

Obrazložitev dobička ali izgube, ki se nanaša na prid razkritje: MSRP 3, B67.(e) člen
obljena opredeljiva sredstva ali prevzete obveznosti v
poslovni združitvi in je takšnega obsega, narave ali
učinka, da je razkritje koristno za razumevanje računo
vodskih izkazov združenega podjetja. [glej: Poslovne
združitve [member]]

začetka Razkritje kvalitativnih informacij, ki uporabniku računo razkritje: MSRP 7, 42.J člen –
9 [text vodskih izkazov omogočijo, da razume: (a) kako je začetek veljavnosti 1.1.2018
podjetje uporabljalo zahteve glede razvrstitve iz MSRP
9 za finančna sredstva, katerih razvrstitev se je spreme
nila zaradi uporabe MSRP 9, in (b) razloge za določitev
ali prenehanje določitve finančnih sredstev ali finančnih
obveznosti kot merjenih po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida na datum začetka uporabe.

ExplanationOfGainOr
LossThatRelatesToIdentifia
bleAssetsAcquiredOrLiabi
litiesAssumedInBusiness
Combination

Obrazložitev
uporabe MSRP
block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

ExplanationOfFirsttimeA
doptionOfIFRS9

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

ExplanationOfHowSignifi
cantChangesInGrossCar
ryingAmountOfFinancia
lInstrumentsContributed
ToChangesInLossAllo
wance

ExplanationOfHowTimin
gOfSatisfactionOfPerfor
manceObligationsRelate
sToTypicalTimingOfPay
ment

ExplanationOfImpairmen
tLossRecognisedOrRever
sedByClassOfAssetsAndBy
ReportableSegment

ExplanationOfIndependent text
ValuerUsedForRevaluation
PropertyPlantAndEquip
ment

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

je Obrazložitev, kako je regulator cen povezan s podjetjem. razkritje: MSRP 14, 30.(b) člen
[glej: Opis identitete regulatorja cen]

Obrazložitev v primeru, da ima podjetje funkcijsko razkritje: MSRP 1, 31.C člen
valuto, ki je bila ali je valuta hiperinflacijskega gospodar
stva, kako in zakaj je podjetje imelo in potem prenehalo
imeti funkcijsko valuto, za katero zanesljiv splošni
indeks cen ni na voljo in menjava s stabilno tujo valuto
ni mogoča.

Pojasnilo oznake

Obrazložitev sodelovanja
neodvisnega
ocenjevalca
pri prevrednotenju, opred
metena osnovna sredstva

Obrazložitev, ali je za postavke opredmetenih osnovnih razkritje: MRS 16, 77.(b) člen
sredstev, navedene po prevrednotenih vrednostih, sode
loval neodvisni ocenjevalec. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

Obrazložitev pripoznane Razkritje izgube zaradi oslabitve, ki je bila pripoznana razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii) člen
ali razveljavljene izgube ali razveljavljena. [glej: Izguba zaradi oslabitve; Razvelja
zaradi
oslabitve
[text vitev izgube zaradi oslabitve]
block]

Obrazložitev, kako je čas Obrazložitev, kako je čas izpolnitve izvršitvenih obvez razkritje: MSRP 15, 117. člen –
izpolnitve
izvršitvenih povezan z običajnim časom plačila. [glej: Izvršitvene začetek veljavnosti 1.1.2018
obvez
povezan
z obveze [member]]
običajnim časom plačila

Obrazložitev, kako so Obrazložitev, kako so znatne spremembe bruto knjigo razkritje: MSRP 7, 35.I člen –
znatne spremembe bruto vodske vrednosti finančnih instrumentov prispevale k začetek veljavnosti 1.1.2018
knjigovodske
vrednosti spremembam popravka vrednosti za izgubo.
finančnih
instrumentov
prispevale k spremembam
popravka vrednosti za
izgubo

Obrazložitev,
kako
povezan regulator cen

Obrazložitev, kako in
zakaj je podjetje imelo in
potem prenehalo imeti
funkcijsko
valuto,
za
katero zanesljiv splošni
indeks cen ni na voljo in
menjava s stabilno tujo
valuto ni mogoča

Označba

SL

text block

text

ExplanationOfHowRateRe
gulatorIsRelated

ifrs-full

text

Element type and
attributes

ExplanationOfHowAndW
hyEntityHadAndCeasedTo
HaveFunctionalCurrency
ForWhichReliableGeneral
PriceIndexIsNotAvaila
bleAndNoExchangeability
WithStableForeignCurren
cyExists

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Obrazložitev sodelovanja
neodvisnega
ocenjevalca
pri prevrednotenju, sred
stva,
ki
predstavljajo
pravico do uporabe

Obrazložitev
izdaj, Obrazložitev izdaj, ponovnih odkupov in izplačil dolžni razkritje: MRS 34, 16.A(e) člen
ponovnih odkupov in ških in lastniških vrednostnih papirjev.
izplačil
dolžniških
in
lastniških
vrednostnih
papirjev
Obrazložitev
glavnih Obrazložitev glavnih razredov sredstev, na katere vpli razkritje: MRS 36, 131.(a) člen
razredov
sredstev,
na vajo izgube zaradi oslabitve ali razveljavitve izgub zaradi
katere vplivajo izgube oslabitve. [glej: Izguba zaradi oslabitve]
zaradi oslabitve ali razve
ljavitve izgub zaradi osla
bitve

text

text

text

ExplanationOfInvestin
gAndFinancingTransac
tionsNotRequireUseOfCas
hOrCashEquivalents

ExplanationOfInvolvemen text
tOfIndependentValuerInRe
valuationRightofuseAssets

text

ExplanationOfInterestReve
nueReportedNetOfIntere
stExpense

ExplanationOfIssuancesRe
purchasesAndRepayment
sOfDebtAndEquitySecuri
ties

ExplanationOfMainClasse
sOfAssetsAffectedByIm
pairmentLossesOrReversal
sOfImpairmentLosses

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Obrazložitev, ali je za sredstva, ki predstavljajo pravico razkritje: MSRP 16, 57. člen –
do uporabe, izkazana po prevrednotenih vrednostih, začetek veljavnosti 1.1.2019
sodeloval neodvisni ocenjevalec. [glej: Sredstva, ki pred
stavljajo pravico do uporabe]

SL

Obrazložitev naložbenja in Obrazložitev relevantnih informacij o transakcijah nalož razkritje: MRS 7, 43. člen
financiranja, ki ne zahte benja in financiranja, ki ne zahtevajo uporabe denarnih
vata uporabe denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov.
sredstev ali njihovih ustrez
nikov

Obrazložitev prihodka od Obrazložitev, da je podjetje sporočilo prihodek odseka razkritje: MSRP 8, 23. člen
obresti, sporočenega po od obresti po odštetju njegovega odhodka za obresti.
odštetju odhodka za obre [glej: Odhodki za obresti]
sti

Obrazložitev
vhodnih Obrazložitev vhodnih podatkov, predpostavk in tehnik razkritje: MSRP 7, 35.G – začetek
podatkov, predpostavk in ocenjevanja, uporabljenih za zahteve glede oslabitev za veljavnosti 1.1.2018
tehnik ocenjevanja, upora finančne instrumente.
bljenih za zahteve glede
oslabitev [text block]

ifrs-full

text block

ExplanationOfInputsAs
sumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToAp
plyImpairmentRequire
mentsExplanatory

Obrazložitev
začetka Obrazložitev začetka uporabe zahtev glede oslabitev za razkritje: MSRP 7, 42.P – začetek
veljavnosti 1.1.2018
uporabe zahtev glede osla finančne instrumente.
bitev za finančne instru
mente [text block]

Označba

ifrs-full

text block

Element type and
attributes

ExplanationOfInitialAppli
cationOfImpairmentRequi
rementsForFinancialInstru
mentsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

ExplanationOfMaterialE
ventsSubsequentToEndO
fInterimPeriodThatHave
NotBeenReflected

ExplanationOfMeasure
text block
mentBasesUsedInPreparing
FinancialStatements

ExplanationOfModifica
tionsModifiedSharebased
PaymentArrangements

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Obrazložitev presoj, poleg tistih, ki temeljijo na ocenah, razkritje: MRS 1, 122. člen
ki jih je poslovodstvo sprejelo v procesu izvrševanja
računovodskih usmeritev in ki najpomembneje vplivajo
na zneske, pripoznane v računovodskih izkazih.

Obrazložitev sprememb, Obrazložitev sprememb pri dogovorih za plačilo na razkritje: MSRP 2, 47.(c)(i) člen
spremenjeni dogovori za podlagi delnic [glej: Dogovori za plačilo na podlagi
plačilo na podlagi delnic
delnic [member]]

Obrazložitev podlag za Obrazložitev podlag za merjenje, ki so uporabljajo pri razkritje: MRS 1, 117.(a) člen
merjenje, uporabljenih pri pripravi računovodskih izkazov.
pripravi
računovodskih
izkazov [text block]

Obrazložitev dogodkov po Obrazložitev dogodkov po koncu medletnega obdobja, razkritje: MRS 34, 16.A(h) člen
koncu
medletnega ki niso bili izkazani v računovodskih izkazih za
obdobja, ki niso bili izka medletno obdobje.
zani

Obrazložitev presoj poslo
vodstva pri izvrševanju
računovodskih usmeritev
podjetja, ki pomembno
vplivajo na pripoznane
zneske

Obrazložitev
glavnih Obrazložitev glavnih poslovnih dogodkov in okoliščin, razkritje: MRS 36, 131.(b) člen,
poslovnih dogodkov in ki so privedli do pripoznanja ali razveljavitve izgub razkritje: MRS 36, 130.(a) člen
okoliščin, ki so privedli zaradi oslabitve. [glej: Izguba zaradi oslabitve]
do pripoznanja ali razvelja
vitve izgub zaradi oslabitve

Označba

SL

text

text
ExplanationOfManage
mentJudgementsInApplyin
gEntitysAccountingPolicies
WithSignificantEffectOnRe
cognisedAmounts

ifrs-full

text

Element type and
attributes

ExplanationOfMainEvent
sAndCircumstancesThat
LedToRecognitionOfIm
pairmentLossesAndRever
salsOfImpairmentLosses

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Obrazložitev narave in
zneska postavk, ki vplivajo
na sredstva, obveznosti,
lastniški
kapital,
čisti
dobiček ali denarne tokove
in so zaradi svoje narave,
obsega ali pojavitve nena
vadne

text

text

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfItemsAffectin
gAssetsLiabilitiesEquityNe
tIncomeOrCashFlowsTha
tAreUnusualBecauseOfT
heirNatureSizeOrIncidence

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfSignificant
Transactions

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Obrazložitev narave in zneska postavk, ki vplivajo na razkritje: MRS 34, 16.A(c) člen
sredstva, obveznosti, lastniški kapital, čisti dobiček ali
denarne tokove in so zaradi svoje narave, obsega ali
pojavitve nenavadne.

Obrazložitev narave in zneska sprememb ocen zneskov, razkritje: MRS 34, 16.A(d) člen
o katerih se je poročalo v prejšnjih medletnih obdobjih
tekočega poslovnega leta, ali sprememb ocen zneskov, o
katerih se je poročalo v prejšnjih poslovnih letih,
razkritih v medletnem računovodskem poročilu podjetja.

Pojasnilo narave in zneska prilagoditev v tekočem razkritje: MSRP 5, 35. člen
obdobju za zneske, ki so bili predhodno predstavljeni
v okviru ustavljenega poslovanja in so neposredno pove
zani z odtujitvijo ustavljenega poslovanja v predhodnem
obdobju. Do navedenih prilagoditev lahko pride v okoli
ščinah, kot so: (a) razreševanje negotovosti, ki izhajajo iz
pogojev transakcije odtujitve, kot je na primer razreše
vanje prilagoditev prodajne cene in povrnitev škode
kupcu; (b) razreševanje negotovosti, ki izhajajo iz ter
so neposredno povezane z uporabo sestavine pred odtu
jitvijo, kot so na primer obveze iz jamstev za proizvode
in okolje, za katere odgovarja prodajalec, in (c) porav
navanje obveznosti iz programa zaslužkov zaposlencev,
če je takšna poravnava neposredno povezana z odtujit
vijo. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]]

Pojasnilo oznake

SL

Obrazložitev narave in Obrazložitev narave in višine posamezno pomembnih razkritje: MRS 24, 26.(b)(i) člen
višine pomembnih transak transakcij z državo, ki obvladuje, skupaj obvladuje ali
cij
ima pomemben vpliv v poročajočem podjetju, in s
podjetji, ki jih ta država obvladuje, skupaj obvladuje ali
ima v njih pomemben vpliv.

Obrazložitev narave in
zneska sprememb ocen
zneskov, sporočenih v
prejšnjih
medletnih
obdobjih
ali
prejšnjih
poslovnih letih

text

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfChangesInEsti
matesOfAmountsReporte
dInPriorInterimPeriodsOr
PriorFinancialYears

ifrs-full

Obrazložitev narave in
prilagoditev zneskov, pred
hodno predstavljenih v
okviru ustavljenega poslo
vanja

Označba

text

Element type and
attributes

ExplanationOfNatureAn
dAdjustmentsToAmount
sPreviouslyPresentedInDis
continuedOperations

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfOtherRightsAnd
Obligations

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfRenewalAndTer
minationOptions

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfRightsToUseSpe
cifiedAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Sklic

Obrazložitev narave in obsega (npr. količine, roka ali razkritje: SOP 29, 6.(c)(ii) člen
zneska, kot je ustrezno) obvez opraviti ali pravic priča
kovati opravljanje storitev v dogovorih o koncesiji stori
tev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]]

Obrazložitev narave in obsega (npr. količine, roka ali razkritje: SOP 29, 6.(c)(iv) člen
zneska, kot je ustrezno) obveze dostaviti ali pravice
prejeti določena sredstva ob koncu obdobja koncesije v
dogovorih o koncesiji storitev. [glej: Dogovori o konce
siji storitev [member]]

Obrazložitev narave in obsega (npr. količine, roka ali razkritje: SOP 29, 6.(c)(iii) člen
zneska, kot je ustrezno) obvez za pridobitev ali gradnjo
opredmetenih osnovnih sredstev v dogovorih o koncesiji
storitev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member];
Opredmetena osnovna sredstva]

Pojasnilo oznake

Obrazložitev narave in Obrazložitev narave in obsega (npr. količine, roka ali razkritje: SOP 29, 6.(c)(i) člen
obsega pravic do uporabe zneska, kot je ustrezno) pravic do uporabe določenih
določenih sredstev
sredstev v dogovorih o koncesiji storitev. [glej: Dogovori
o koncesiji storitev [member]]

Obrazložitev narave in Obrazložitev narave in obsega (npr. količine, roka ali razkritje: SOP 29, 6.(c)(v) člen
obsega možnosti podalj zneska, kot je ustrezno) možnosti podaljšanja in prene
hanja v dogovorih o koncesiji storitev. [glej: Dogovori o
šanja in prenehanja
koncesiji storitev [member]]

SL

Obrazložitev narave in Obrazložitev narave in obsega (npr. količine, roka ali razkritje: SOP 29, 6.(c)(vi) člen
obsega drugih pravic in zneska, kot je ustrezno) pravic in obvez v dogovorih o
obvez
koncesiji storitev, ki jih podjetje ne razkrije ločeno. [glej:
Dogovori o koncesiji storitev [member]]

Obrazložitev in obseg
obvez opraviti ali pravic
pričakovati
opravljanje
storitev

text

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfObligationsTo
ProvideOrRightsToExpect
ProvisionOfServices

ifrs-full

Obrazložitev narave in
obsega obveze dostaviti
ali pravice prejeti določena
sredstva ob koncu obdobja
koncesije

Obrazložitev narave in
obsega obvez za pridobitev
ali gradnjo opredmetenih
osnovnih sredstev

Označba

text

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfObligationsTo
DeliverOrRightsToReceive
SpecifiedAssetsAtEndOf
ConcessionPeriod

ifrs-full

text

Element type and
attributes

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfObligation
sToAcquireOrBuildItem
sOfPropertyPlantAndE
quipment

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ExplanationOfNotApplied text
NewStandardsOrInterpreta
tions

ExplanationOfPeriodO
verWhichManagementHa
sProjectedCashFlows

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContin
gentLiabilities

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusiness
Combination

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Obrazložitev, zakaj se ne poroča o prihodkih zunanjih razkritje: MSRP 8, 32. člen,
strank za vsak izdelek in storitev ali vsako skupino razkritje: MSRP 8, 33. člen
podobnih izdelkov in storitev (npr. če bi bili stroški
pridobivanja informacij previsoki). [glej: Proizvodi in
storitve [member]; Prihodki]

Obrazložitev naslova MSRP, za katerega gre, vrste razkritje: MRS 1, 23.(a) člen
zahteve in razloga, zakaj je poslovodstvo sklenilo, da
bi bilo spoštovanje zahteve v danih okoliščinah zavaja
joče do te mere, da bi prišlo do neskladja s ciljem raču
novodskih izkazov, določenim v temeljnem okviru.

Pojasnilo oznake

Obrazložitev
možnosti Obrazložitev možnosti povračila stroškov za poravnavo razkritje: MRS 37, 86.(c) člen
povračila, pogojne obvez pogojnih obveznosti s strani druge stranke. [glej:
Pogojne obveznosti [member]]
nosti

Obrazložitev
možnosti Obrazložitev možnosti povračila stroškov za poravnavo razkritje: MSRP 3, B64.(j)(i) člen
povračila, pogojne obvez pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni združitvi, s
nosti v poslovni združitvi strani druge stranke [glej: Pogojne obveznosti [member];
Poslovne združitve [member]]

text

text

Obrazložitev obdobja, v Obrazložitev obdobja, za katero je poslovodstvo pred razkritje: MRS 36, 134.(d)(iii)
katerem je poslovodstvo videlo denarne tokove na podlagi računovodskih pred člen,
razkritje:
MRS
36,
predvidelo denarne tokove računov/napovedi, ki jih je odobrilo, vključno s pojasni 134.(e)(iii) člen
lom, v primeru daljšega obdobja od petih let za posa
mezno denar ustvarjajočo enoto (skupino enot), zakaj je
daljše obdobje upravičeno. [glej: Denar ustvarjajoče
enote [member]]

Obrazložitev
neuporabe Obrazložitev dejstva, da podjetje ni uporabilo novega razkritje: MRS 8, 30.(a) člen
novih standardov ali pojas MSRP, ki je bil izdan, vendar še ni začel veljati.
nil

Obrazložitev, zakaj se ne
poroča o prihodkih zuna
njih strank za vsak izdelek
in storitev ali vsako
skupino
podobnih
izdelkov in storitev

Obrazložitev vrste zahteve
v MSRP in sklepa, zakaj je
zahteva neskladna s ciljem
računovodskih
izkazov,
določenim v okviru

Označba

SL

text

text

ExplanationOfNecessaryIn
formationNotAvaila
bleAndDevelopmentCo
stExcessive

ifrs-full

text

Element type and
attributes

ExplanationOfNatureOfRe
quirementInIFRSAndConc
lusionWhyRequirementI
sInConflictWithFairPresen
tation

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Obrazložitev razlogov za Obrazložitev razlogov za bistvene spremembe vrstičnih razkritje: MSRP 15, C8.(b) člen –
bistvene spremembe vrsti postavk računovodskega izkaza zaradi uporabe MSRP začetek veljavnosti 1.1.2018
čnih postavk računovod 15.
skega
izkaza
zaradi
uporabe MSRP 15

text

ExplanationOfReasonsFor
SignificantChangesInFinan
cialStatementLineItems
DueToApplicationOfI
FRS15

ExplanationOfReasonsW
hyEntityElectedToApplyI
FRSsAsIfItHadNeverStop
pedApplyingIFRSs

ifrs-full

ifrs-full

text

Obrazložitev razlogov za
spremembe popravka vred
nosti za izgubo za
finančne instrumente

text

ExplanationOfReasons
ForChangesInLossAllowan
ceForFinancialInstruments

ifrs-full

Obrazložitev
razlogov,
zakaj se je podjetje odlo
čilo za uporabo MSRP,
kot da jih nikoli ni prene
halo uporabljati

Obrazložitev razlogov, zaradi katerih se je podjetje, ki je razkritje: MSRP 1, 23.B člen
v prejšnjem poročevalskem obdobju uporabilo MSRP,
vendar katerega letni računovodski izkazi iz zadnjega
prejšnjega obdobja niso vsebovali izrecne in brezpogojne
izjave o skladnosti z MSRP, odločilo uporabljati MSRP,
kot da jih nikoli ni prenehalo uporabljati.

Obrazložitev razlogov za spremembe popravka vred primer: MSRP 7, B8.D člen –
nosti za izgubo za finančne instrumente, ki lahko vklju začetek veljavnosti 1.1.2018
čujejo (a) sestavo portfelja, (b) obseg kupljenih ali
izdanih finančnih instrumentov in (c) velikost pričako
vanih kreditnih izgub.

Obrazložitev splošne narave spora z drugimi strankami razkritje: MRS 37, 92. člen
pri zadevi, ki se tiče rezervacije, in dejstva ter razloga,
zakaj podjetje ni razkrilo zahtevanih informacij v zvezi z
rezervacijo. [glej: Rezervacije]

SL

Obrazložitev
splošne
narave spora in razloga za
nerazkritje informacij v
zvezi z rezervacijo

text

ExplanationOfReasonFor
NondisclosureOfInforma
tionRegardingProvision

Obrazložitev splošne narave spora z drugimi strankami razkritje: MRS 37, 92. člen
pri zadevi, ki se tiče pogojne obveznosti, in dejstva ter
razloga, zakaj podjetje ni razkrilo zahtevanih informacij
v zvezi s pogojno obveznostjo. [glej: Pogojne obveznosti
[member]]

ifrs-full

Obrazložitev
splošne
narave spora in razloga za
nerazkritje informacij v
zvezi s pogojno obvez
nostjo

ExplanationOfReasonFor
NondisclosureOfInforma
tionRegardingContingent
Liability

text

Sklic

Obrazložitev splošne narave spora z drugimi strankami razkritje: MRS 37, 92. člen
pri zadevi, ki se tiče pogojnega sredstva, in dejstva ter
razloga, zakaj se niso razkrile zahtevane informacije v
zvezi z možnim sredstvom, ki izhaja iz preteklih
dogodkov in katerega obstoj bo potrdil le pojav ali
odsotnost enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov,
ki jih podjetje ne obvladuje v celoti.

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Obrazložitev
splošne
narave spora in razloga za
nerazkritje informacij v
zvezi s pogojnim sred
stvom

Označba

text

Element type and
attributes

ExplanationOfReasonFor
NondisclosureOfInforma
tionRegardingContingen
tAsset

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

ExplanationOfRelations
hipsBetweenParentsAndEn
tity

ExplanationOfRelevantFac
torsInReachingDecisionTo
ProvideSupportThatResul
tedInControllingUnconsoli
datedStructuredEntity

ExplanationOfRestriction
sOnDistributionOfRevalua
tionSurplusForIntangi
bleAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

zadevnih
sprejemanju
podpori, s
zagotovilo
strukturira

Obrazložitev zadevnih dejavnikov, ki jih je naložbeno razkritje: MSRP 12, 19.G člen
podjetje ali katero koli od njegovih nekonsolidiranih
odvisnih podjetij upoštevalo pri sprejemanju odločitve,
da nekonsolidiranemu strukturiranemu podjetju, ki ga
naložbeno podjetje ni obvladovalo, zagotovi finančno
ali drugo podporo, ne da bi bilo k temu pogodbeno
zavezano, s čimer si je zagotovilo obvladovanje. [glej:
Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Odvisna
podjetja [member]; Nekonsolidirana strukturirana
podjetja [member]]

Obrazložitev
omejitev Obrazložitev omejitev glede razdelitve salda presežka iz razkritje: MRS 38, 124.(b) člen
glede razdelitve presežka prevrednotenja za neopredmetena sredstva delničarjem.
iz
prevrednotenja
za [glej: Presežek iz prevrednotenja]
neopredmetena sredstva

Obrazložitev
dejavnikov pri
odločitve o
katero se je
obvladovanje
nega podjetja

SL

Obrazložitev odnosov med Obrazložitev odnosov med obvladujočim podjetjem in razkritje: MRS 24, 13. člen
obvladujočim podjetjem in njegovimi odvisnimi podjetji. [glej: Odvisna podjetja
odvisnimi podjetji
[member]]

Obrazložitev razloga, zakaj Obrazložitev razloga, zakaj zneskov prilagoditve, pove razkritje: MRS 8, 28.(h) člen,
zneskov
prilagoditve, zane s spremembo računovodske usmeritve, ni možno razkritje: MRS 8, 29.(e) člen
povezane s spremembo določiti.
računovodske usmeritve,
ni možno določiti

text

Sklic

ExplanationOfReasonW
hyItIsImpracticableToDe
termineAmountsOfAdjust
mentsRelatedToChangeI
nAccountingPolicy

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Obrazložitev razloga, zakaj Obrazložitev razloga, zakaj ni možno določiti zneskov razkritje: MRS 8, 49.(d) člen
zneskov popravka, poveza popravkov, povezanih z napakami iz preteklega obdob
nega z napakami iz prete ja.
klega obdobja, ni možno
določiti

Element type and
attributes

ExplanationOfReasonW
text
hyItIsImpracticableToDe
termineAmountsForCorrec
tionRelatedToPriorPerio
dErrors

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text block

ExplanationOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingExplana
tory

ExplanationOfSeasonali
tyOrCyclicalityOfInterimO
perations

ExplanationOfShareOp
tionsInSharebasedPaymen
tArrangement

ExplanationOfSignificantC
hangesInContractAsset
sAndContractLiabilitiesEx
planatory

ExplanationOfSignificantC
hangesInNetInvestmentIn
FinanceLeaseExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Obrazložitev pomembnih Obrazložitev pomembnih sprememb knjigovodske vred razkritje: MSRP 16, 93. člen –
sprememb čiste naložbe v nosti čiste naložbe v finančne najeme. [glej: Čista začetek veljavnosti 1.1.2019
finančni najem [text block] naložba v finančni najem]

Obrazložitev pomembnih Obrazložitev pomembnih sprememb sredstev iz pogodb razkritje: MSRP 15, 118. člen –
sprememb sredstev iz in obveznosti iz pogodb. [glej: Sredstva iz pogodb; začetek veljavnosti 1.1.2018
pogodb in obveznosti iz Obveznosti iz pogodb]
pogodb [text block]

Opis dogovora za plačilo Opis dogovora za plačilo na podlagi delnic, ki je obstajal razkritje: MSRP 2, 45.(a) člen
na podlagi delnic
kadar koli v poročevalskem obdobju. [glej: Dogovori za
plačilo na podlagi delnic [member]]

Obrazložitev sezonskosti Pojasnjevalne razlage o sezonskosti ali konjunkturnosti razkritje: MRS 34, 16.A(b) člen
ali konjunkturnosti medlet medletnega poslovanja.
nega poslovanja

Uradni list Evropske unije

text block

text block

text

Sklic

Obrazložitev obstoja omejitev glede prodajljivosti nalož razkritje: MRS 40, 75.(g) člen
benih nepremičnin ali prenosa prihodkov in izkupičkov
iz odtujitve naložbenih nepremičnin. [glej: Naložbene
nepremičnine]

Pojasnilo oznake

Obrazložitev
strategije Obrazložitev strategije obvladovanja tveganj, povezane z razkritje: MSRP 7, 22.A člen –
obvladovanja
tveganj, obračunavanjem varovanja pred tveganjem.
začetek veljavnosti 1.1.2018
povezane z obračunava
njem varovanja pred tvega
njem [text block]

Obrazložitev
omejitev
unovčljivosti naložbenih
nepremičnin ali prenosa
nakazil in izkupičkov iz
njihove odtujitve

Označba

SL

text

text

Element type and
attributes

ExplanationOfRestriction
sOnRemittanceOfInco
meAndDisposalProceedsO
fInvestmentProperty

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/408
29.5.2019

text

text

ExplanationOfTransaction
sLinkedTogether

ExplanationOfTransaction
sRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination

ifrs-full

ifrs-full

Opis transakcije, ki je bila Opis transakcij, ki so bile pripoznane ločeno od prido razkritje: MSRP 3, B64.(l) člen,
pripoznana ločeno od bitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovnih zdru razkritje: MSRP 3, B64.(m) člen,
razkritje: MSRP 3, B64.(l)(i) člen
pridobitve sredstev in prev žitvah. [glej: Poslovne združitve [member]]
zema
obveznosti
v
poslovni združitvi

povezanih Obrazložitev transakcij, ki so povezane za dogovore, ki razkritje: SOP 27, 10.(a)(iii) člen
vključujejo pravno obliko najema.
– datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019

SL

Obrazložitev
transakcij

Obrazložitev pogojev za Obrazložitev pogojev za neporavnane zneske transakcij razkritje: MRS 24, 18.(b)(i) člen
neporavnane zneske tran s povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke [mem
sakcije s povezanimi stran ber]]
kami

text

ExplanationOfTermsAnd
ConditionsOfOutstanding
BalancesForRelatedParty
Transaction

ifrs-full

Obrazložitev pomembnih pogojev dogovora o koncesiji razkritje: SOP 29, 6.(b) člen
storitev, ki lahko vplivajo na znesek, čas in gotovost
prihodnjih denarnih tokov (npr. obdobje koncesije,
datumi ponovnega oblikovanja cen in podlaga, na kateri
se določi ponovno oblikovanje cen ali ponovno pogaja
nje). [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]]

Obrazložitev pomembnih
pogojev
dogovora
o
koncesiji storitev, ki lahko
vplivajo na znesek, čas in
gotovost
prihodnjih
denarnih tokov

Sklic

ExplanationOfSignificant
text
TermsOfServiceConcessio
nArrangementThatMayAf
fectAmountTimingAndCer
taintyOfFutureCashFlows

Pojasnilo oznake

Obrazložitev pomembnega Obrazložitev pomembnega znižanja ravni državnih razkritje: MRS 41, 57.(c) člen
znižanja ravni državnih podpor za kmetijsko dejavnost. [glej: Država [member];
podpor za kmetijsko dejav Državne podpore]
nost

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

ExplanationOfSignificant
DecreaseInLevelOfGovern
mentGrantsForAgricultura
lActivity

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

ExplanationOfUnfulfilled
ConditionsAndOtherCon
tingenciesAttachingToGo
vernmentAssistance

ExplanationOfUnguaran
teedResidualValuesAc
cruingToBenefitOfLessor

ExplanationOfValueAssi
gnedToKeyAssumption

ExplanationOfWhenEnti
text
tyExpectsToRecogniseTran
sactionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObli
gationsAsRevenue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

ExplanationOfTransfersOf text
CumulativeGainOrLossWit
hinEquityOfInvestmentsI
nEquityDesignatedAsMea
suredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIn
come

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Obrazložitev prenosov kumulativnega dobička ali izgube razkritje: MSRP 7, 11.A(e) člen –
znotraj lastniškega kapitala naložb v kapitalske instru začetek veljavnosti 1.1.2018
mente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake

Obrazložitev, kdaj name
rava podjetje pripoznati
transakcijsko ceno, razpo
rejeno na preostale izvršit
vene obveze, kot prihodek

Obrazložitev, kdaj namerava podjetje pripoznati transak razkritje: MSRP 15, 120.(b)(ii)
cijsko ceno, razporejeno na preostale izvršitvene obveze, člen – začetek veljavnosti
kot prihodek. [glej: Prihodki; Transakcijska cena, razpo 1.1.2018
rejena na preostale izvršitvene obveze]

Obrazložitev
vrednosti, Obrazložitev vrednosti, pripisanih ključnim predpostav razkritje: MRS 36, 134.(f)(ii) člen,
pripisane ključni pred kam, na podlagi katerih je poslovodstvo utemeljilo svojo razkritje: MRS 36, 135.(e)(ii) člen
postavki
ugotovitev nadomestljive vrednosti denar ustvarjajoče
enote (skupine enot). [glej: Denar ustvarjajoče enote
[member]]

Obrazložitev nezajamčenih preostalih vrednosti, pripi razkritje: MRS 17, 47.(c) člen –
sanih v korist najemodajalca. Nezajamčena preostala datum prenehanja veljavnosti
vrednost je tisti del preostale vrednosti v najem danega 1.1.2019
sredstva, katerega uveljavitev najemodajalcu ni zagotov
ljena ali jo jamči zgolj stranka, ki je povezana z naje
modajalcem.

SL

Obrazložitev nezajamčenih
preostalih vrednosti, pripi
sanih v korist najemoda
jalca

Obrazložitev neizpolnjenih Obrazložitev neizpolnjenih pogojev in drugih možnih razkritje: MRS 20, 39.(c) člen
pogojev in drugih pojavov, pojavov, povezanih z državno pomočjo, pripoznano v
povezanih
z
državno računovodskih izkazih. [glej: Država [member]]
pomočjo

Obrazložitev
prenosov
kumulativnega dobička ali
izgube znotraj lastniškega
kapitala naložb v kapi
talske instrumente, dolo
čenih kot merjenih po
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa

Označba

L 143/410
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Obrazložitev, ali so bile
kršitve, ki so posojiloda
jalcu
omogočile,
da
zahteva pospešeno odpla
čilo, odpravljene ali če je
bil dosežen nov dogovor
o pogojih odplačila poso
jila,
preden
je
bila
odobrena izdaja računo
vodskih izkazov

text

text

text

text

ExplanationOfWhether
BreachesWhichPermitted
LenderToDemandAccelera
tedRepaymentWereReme
diedOrTermsOfLoansPaya
bleWereRenegotiatedBefo
reFinancialStatementsWe
reAuthorisedForIssue

ExplanationOfWhetherEn
tityAppliesExemptionI
nIAS2425

ExplanationOfWhetherEn
tityHasObligationToRe
turnCollateralSoldOrRe
pledged

ExplanationOfWhetherPar
ticipantsContributeToReti
rementBenefitPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Obrazložitev, ali so bile kršitve pogojev posojila, ki so razkritje: MSRP 7, 19. člen
posojilodajalcu omogočile, da zahteva pospešeno odpla
čilo, odpravljene ali če je bil dosežen nov dogovor o
pogojih odplačila posojila, preden je bila odobrena izdaja
računovodskih izkazov.

Obrazložitev, ali katero koli nadomestilo iz pogodb s razkritje: MSRP 15, 122. člen –
kupci ni vključeno v razkritje transakcijske cene, razpo začetek veljavnosti 1.1.2018
rejene na preostale izvršitvene obveze. [glej: Transak
cijska cena, razporejena na preostale izvršitvene obveze]

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

Obrazložitev, ali udele Obrazložitev, ali udeleženci prispevajo v pokojninske razkritje: MRS 26, 36.(d) člen
ženci prispevajo v pokoj programe.
ninski program

Obrazložitev, ali je podjetje Obrazložitev, ali je podjetje obvezano vrniti prodano ali razkritje: MSRP 7, 15.(b) člen
obvezano vrniti prodano ponovno zastavljeno zavarovanje, kadar s strani lastnika
ali ponovno zastavljeno zavarovanja ne pride do neplačila.
zavarovanje, kadar s strani
lastnika zavarovanja ne
pride do neplačila

SL

Obrazložitev, ali podjetje Obrazložitev, ali podjetje uporablja izvzetje iz 25. člena razkritje: MRS 24, 26. člen
uporablja izvzetje iz 25. MRS 24.
člena MRS 24

Obrazložitev, ali katero
koli
nadomestilo
iz
pogodb s kupci ni vklju
čeno v razkritje transak
cijske cene, razporejene na
preostale
izvršitvene
obveze

Označba

text

Element type and
attributes

ExplanationOfWhetherA
nyConsiderationFromCon
tractsWithCustomersIsNo
tIncludedInDisclosureOf
TransactionPriceAllocated
ToRemainingPerforman
ceObligations

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Obrazložitev,
zakaj
poštene vrednosti nalož
benih nepremičnin ni
mogoče zanesljivo meriti
po nabavni vrednosti ali v
skladu z MSRP 16 v
okviru modela poštene
vrednosti

Obrazložitev, zakaj upora
bljene metode za pripo
znavanje prihodkov zago
tavljajo zanesljiv prikaz
prenosa blaga ali storitev

Obrazložitev sklicevanja na
razkritja v medletnih raču
novodskih
izkazih
za
podjetje,
ki
prvikrat
uporabi MSRP

ExplanationOfWhyFairVa text
lueCannotBeReliablyMeasu
redForInvestmentProper
tyAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModel

ExplanationOfWhyMethod text
sUsedToRecogniseRevenue
ProvideFaithfulDepictio
nOfTransferOfGoodsOr
Services

text

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Obrazložitev sklicevanj na druge objavljene dokumente, razkritje: MSRP 1, 33. člen
ki vključujejo informacije, ki so pomembne za razume
vanje tekočega vmesnega obdobja podjetja, za podjetja,
ki prvikrat uporabijo MSRP.

Obrazložitev, zakaj uporabljene metode za pripozna razkritje: MSRP 15, 124.(b) člen
vanje prihodkov iz pogodb s kupci zagotavljajo zanesljiv – začetek veljavnosti 1.1.2018
prikaz prenosa blaga ali storitev. [glej: Prihodki iz
pogodb s kupci]

Obrazložitev, zakaj poštene vrednosti naložbenih nepre razkritje: MRS 40, 78.(b) člen –
mičnin ni mogoče zanesljivo meriti, kadar podjetje začetek veljavnosti 1.1.2019
naložbene nepremičnine meri po nabavni vrednosti ali
v skladu z MSRP 16 v okviru modela poštene vrednosti
[glej: Po nabavni vrednosti ali v skladu z MSRP 16 v
okviru modela poštene vrednosti [member]; Naložbene
nepremičnine]

Obrazložitev, ali se za razkritje transakcijske cene, razkritje: MSRP 15, 122. člen –
razporejene na preostale izvršitvene obveze, uporablja začetek veljavnosti 1.1.2018
praktična rešitev. [glej: Transakcijska cena, razporejena
na preostale izvršitvene obveze]

Pojasnilo oznake

SL

ExplanationOrCrossRefe
rencesToInterimFinancial
StatementDisclosuresFor
FirsttimeAdopter

Obrazložitev, ali se za
razkritje
transakcijske
cene,
razporejene
na
preostale
izvršitvene
obveze, uporablja prak
tična rešitev

Označba

text

Element type and
attributes

ExplanationOfWhether
PracticalExpedientIsAp
pliedForDisclosureOfTran
sactionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObli
gations

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/412
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

Sklic

Obrazložitev,
katera
razkritja niso bila mogoča,
in razlogi, zakaj niso bila
mogoča, če je začetno
obračunavanje
poslovne
združitve nepopolno, ko
so računovodski izkazi
odobreni za izdajo

Obrazložitev,
zakaj
poštena
vrednost
za
biološka sredstva, ki so se
prej merila po nabavni
vrednosti, postane zane
sljivo izmerljiva

Obrazložitev,
zakaj
poštene vrednosti biolo
ških sredstev ni mogoče
zanesljivo izmeriti, po
nabavni vrednosti

text

ExplanationWhyFairValue text
BecomesReliableForBiologi
calAssetsPreviouslyMeasu
redAtCost

text

ExplanationWhichDisclo
suresCouldNotBeMadeAn
dReasonsWhyTheyCannot
BeMadeIfInitialAccounting
ForBusinessCombinationI
sIncomplete

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Obrazložitev, zakaj poštene vrednosti bioloških sredstev, razkritje: MRS 41, 54.(b) člen
merjenih po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano
amortizacijo in nabrane izgube zaradi oslabitve, ni
mogoče zanesljivo izmeriti. [glej: Biološka sredstva;
Izguba zaradi oslabitve]

Obrazložitev, zakaj poštena vrednost bioloških sredstev, razkritje: MRS 41, 56.(b) člen
prej merjenih po nabavni vrednosti, zmanjšani za
nabrano amortizacijo in nabrane izgube zaradi oslabitve,
postane zanesljivo izmerljiva. [glej: Po nabavni vrednosti
[member]; Biološka sredstva; Izguba zaradi oslabitve]

Obrazložitev, katera razkritja niso bila mogoča, in razkritje: MSRP 3, B66. člen
razlogi, zakaj niso bila mogoča, če je začetno obračuna
vanje poslovne združitve nepopolno, ko so računo
vodski izkazi odobreni za izdajo. [glej: Poslovne zdru
žitve [member]]

SL

ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasu
redForBiologicalAssetsAt
Cost

Pojasnilo oznake

Obrazložitev, kdaj je pote Obrazložitev, kdaj je potekala največja dejavnost prenosa razkritje: MSRP 7, 42.G(c)(i) člen
kala največja dejavnost v poročevalskem obdobju (na primer v zadnjih petih
prenosa
dnevih pred koncem poročevalskega obdobja), v katerem
celotni znesek prejemkov iz dejavnosti prenosa (ki je
upravičen do odprave pripoznanja) ni enakomerno
razporejen (npr. če se velik delež celotnega zneska dejav
nosti prenosa izvrši v zadnjih dnevih poročevalskega
obdobja).

Označba

text

Element type and
attributes

ExplanationWhenGreate
stTransferActivityTook
Place

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

member

X instant credit

ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasu
redForInvestmentProperty
CostModel

ExplanationWhyFinancial
StatementsNotPreparedOn
GoingConcernBasis

ExplorationAndEvaluatio
nAssetsMember

ExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasu
redForInvestmentProper
tyAtCostWithinFairValue
Model

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Obrazložitev, zakaj poštene vrednosti naložbenih nepre razkritje: MRS 40, 78.(b) člen –
mičnin ni mogoče zanesljivo izmeriti, kadar podjetje datum prenehanja veljavnosti
naložbene nepremičnine meri po nabavni vrednosti v 1.1.2019
okviru modela poštene vrednosti. [glej: Po nabavni vred
nosti v okviru modela poštene vrednosti [member];
Naložbene nepremičnine]

Pojasnilo oznake

Izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz
posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu

Znesek izpostavljenosti kreditnemu tveganju pri obvezah
iz posojil in pogodbah o finančnem poroštvu [glej:
Obveze iz posojil [member]; Pogodbe o finančnem
poroštvu [member]; Kreditno tveganje [member]]

razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.I člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Sredstva za raziskovanje in Ta pripadnik pomeni stroške raziskovanja in vrednote splošna praksa: MRS 36, 127.
vrednotenje [member]
nja, ki so v skladu z računovodsko usmeritvijo podjetja člen
pripoznani kot sredstva. Stroški raziskovanja in vredno
tenja so stroški, ki jih ima podjetje v zvezi z raziskova
njem in vrednotenjem rudnih bogastev, preden se
dokaže tehnična izvedljivost in ekonomska upravičenost
pridobivanja rudnega bogastva.

SL

Obrazložitev, zakaj se Obrazložitev razlogov, zakaj se podjetje ne obravnava razkritje: MRS 1, 25. člen
podjetje ne obravnava kot kot delujoče podjetje.
delujoče podjetje

Obrazložitev,
zakaj Obrazložitev, zakaj poštene vrednosti naložbenih nepre razkritje: MRS 40, 79.(e)(ii) člen
poštene vrednosti nalož mičnin ni mogoče zanesljivo meriti z uporabo modela
benih nepremičnin ni nabavne vrednosti. [glej: Naložbene nepremičnine]
mogoče zanesljivo meriti,
model nabavne vrednosti

Obrazložitev,
zakaj
poštene vrednosti nalož
benih nepremičnin ni
mogoče zanesljivo izmeriti,
po nabavni vrednosti v
okviru modela poštene
vrednosti

Označba
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member

ExternalCreditGradesMem
ber

FactoringOfReceivable
sMember

FactorsUsedToIdentifyEnti
tysReportableSegments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis dejavnikov, upora
bljenih
za
določitev
odsekov podjetja, o katerih
se poroča

Odkup terjatev [member]

Opis dejavnikov, uporabljenih za določitev odsekov razkritje: MSRP 8, 22.(a) člen
podjetja, o katerih se poroča, vključno s podlago orga
nizacije (na primer, ali se je vodstvo odločilo organizirati
podjetje na podlagi razlik med izdelki in storitvami,
geografskih območij, zakonodajnih okolij ali kombina
cije dejavnikov in ali so bili poslovni odseki združeni).
[glej: Geografska območja [member]; Poslovni odseki
[member]; Proizvodi in storitve [member]; Odseki, o
katerih se poroča [member]]

Ta pripadnik pomeni transakcije, v katerih podjetje svoje primer: MSRP 7, B33. člen
terjatve prenese na drugo stranko (odkupnik).

Zunanje bonitetne ocene Ta pripadnik pomeni bonitetne ocene, ki so jih zagoto primer: MSRP 7, IG20.C člen –
[member]
vile zunanje bonitetne agencije.
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, IG24.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7, 36.(c)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
35.M člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Zunanje bonitetne ocene Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 7, IG20.C člen –
[axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
primer: MSRP 7, IG24.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7, 36.(c)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
35.M člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Državna razlastitev večjih Ta pripadnik pomeni državne razlastitve večjih sredstev. primer: MRS 10, 22.(c) člen
sredstev [member]
[glej: Država [member]]

Označba

SL

member

axis

ExternalCreditGradesAxis

ifrs-full

member

Element type and
attributes

ExpropriationOfMajorAs
setsByGovernmentMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

X duration credit

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeIfFinancialAssetsHad
NotBeenReclassified

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossIfFinancia
lAssetsHadNotBeenReclas
sifiedOutOfFairValueT
hroughProfitOrLossAndIn
toFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIni
tialApplicationOfIFRS9

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossOrOther
ComprehensiveIncomeIfFi
nancialAssetsHadNotBeen
ReclassifiedFirstApplicatio
nOfIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

FairValueAsDeemedCostA
xis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Poštena vrednost dobička
(izgube), ki bi se pripo
znala v poslovnem izidu
ali drugem vseobsegajočem
donosu, če se finančna
sredstva ne bi prerazvrstila
kot merjena po odplačni
vrednosti, začetek uporabe
MSRP 9

Poštena vrednost dobička (izgube), ki bi se pripoznala v razkritje: MSRP 7, 42.M(b) člen –
poslovnem izidu ali drugem vseobsegajočem donosu, če začetek veljavnosti 1.1.2018
se finančna sredstva ne bi prerazvrstila, kot da se merijo
po odplačni vrednosti zaradi prehoda na MSRP 9. [glej:
Finančna sredstva]

Poštena vrednost dobička (izgube), ki bi se pripoznala v razkritje: MSRP 7, 42.M(b) člen –
poslovnem izidu, če se finančna sredstva ne bi preraz začetek veljavnosti 1.1.2018
vrstila iz kategorije po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida v kategorijo po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa zaradi prehoda na
MSRP 9. [glej: Finančna sredstva]

SL

Poštena vrednost dobička
(izgube), ki bi se pripo
znala v poslovnem izidu,
če se finančna sredstva ne
bi prerazvrstila iz katego
rije po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida v
kategorijo po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa,
začetek uporabe MSRP 9

Poštena vrednost dobička Poštena vrednost dobička (izgube), ki bi se pripoznala v razkritje: MSRP 7, 12.D(b) člen –
(izgube), ki bi se pripo drugem vseobsegajočem donosu, če se finančna sredstva začetek veljavnosti 1.1.2018
znala v drugem vseobsega ne bi prerazvrstila. [glej: Finančna sredstva]
jočem donosu, če se
finančna sredstva ne bi
prerazvrstila

Poštena vrednost kot pred Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 1, 30. člen
postavljena vrednost [axis] domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Označba
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X duration credit

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

Sklic

Poštena vrednost dobičkov (izgub), pripoznanih v razkritje: MSRP 7, 12.A(d) člen –
drugem vseobsegajočem donosu, pri finančnih sredstvih, datum prenehanja veljavnosti
prerazvrščenih iz kategorije za prodajo razpoložljivih 1.1.2018
finančnih sredstev. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

Poštena vrednost dobičkov (izgub), ki bi se pripoznali v razkritje: MSRP 7, 12.A(e) člen –
drugem vseobsegajočem donosu, če se finančna sredstva datum prenehanja veljavnosti
ne bi prerazvrstila iz kategorije za prodajo razpoložljivih 1.1.2018
finančnih sredstev. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

Poštena vrednost dobička (izgube), ki bi se pripoznala v razkritje: MSRP 7, 42.M(b) člen –
poslovnem izidu ali drugem vseobsegajočem donosu, če začetek veljavnosti 1.1.2018
se finančne obveznosti ne bi prerazvrstile, kot da se
merijo po odplačni vrednosti zaradi prehoda na MSRP
9. [glej: Finančne obveznosti]

Pojasnilo oznake

SL

Poštena vrednost dobičkov
(izgub) pri finančnih sred
stvih, prerazvrščenih iz
kategorije finančnih sred
stev, razpoložljivih za
prodajo, ki so pripoznani
v drugem vseobsegajočem
donosu

Poštena vrednost dobičkov
(izgub) pri finančnih sred
stvih, prerazvrščenih iz
kategorije finančnih sred
stev, razpoložljivih za
prodajo, ki niso pripoznani
v drugem vseobsegajočem
donosu

X duration credit

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsNotRecogni
sedInOtherComprehensi
veIncome

ifrs-full

Označba

Poštena vrednost dobička
(izgube), ki bi se pripo
znala v poslovnem izidu
ali drugem vseobsegajočem
donosu, če se finančne
obveznosti ne bi preraz
vrstile kot merjene po
odplačni vrednosti, začetek
uporabe MSRP 9

Element type and
attributes

FairValueGainLossThat
X duration credit
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossOrOther
ComprehensiveIncomeIfFi
nancialLiabilitiesHadNotBe
enReclassifiedFirstApplica
tionOfIFRS9

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

X duration credit

member

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOr
Loss

FairValueGainsOrLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossIfFinancia
lAssetsHadNotBeenReclas
sified

FairValueHedgesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossNotRecognisedInProfi
tOrLoss

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Poštena vrednost dobičkov (izgub), ki so v poslovnem razkritje: MSRP 7, 12.A(d) člen –
izidu pripoznani za finančna sredstva, prerazvrščena iz datum prenehanja veljavnosti
kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. 1.1.2018
[glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida]

Poštena vrednost dobičkov (izgub), ki bi se pripoznali v razkritje: MSRP 7, 12.A(e) člen –
poslovnem izidu, če se finančna sredstva ne bi preraz datum prenehanja veljavnosti
vrstila iz kategorije finančnih sredstev po pošteni vred 1.1.2018
nosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

Pojasnilo oznake

Varovanja poštene vred Ta pripadnik pomeni varovanje pred izpostavljenostjo
nosti
pred
tveganjem spremembam poštene vrednosti pripoznanega sredstva
[member]
ali obveznosti ali nepripoznane trdne obveze ali določe
nega dela takšnega sredstva, obveznosti ali trdne obveze,
ki jo je mogoče pripisati posameznemu tveganju in
lahko vpliva na poslovni izid. [glej: Varovanja pred
tveganjem [member]]

razkritje: MRS 39, 86.(a) člen,
razkritje: MSRP 7, 24.A člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.B člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.C člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

SL

Poštena vrednost dobička Poštena vrednost dobička (izgube), ki bi se pripoznal v razkritje: MSRP 7, 12.D(b) člen –
(izgube), ki bi se pripoznal poslovnem izidu, če se finančna sredstva ne bi preraz začetek veljavnosti 1.1.2018
v poslovnem izidu, če se vrstila. [glej: Finančna sredstva]
finančna sredstva ne bi
prerazvrstila

Poštena vrednost dobičkov
(izgub) pri finančnih sred
stvih, prerazvrščenih iz
finančnih
sredstev po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki so
pripoznani v poslovnem
izidu

Poštena vrednost dobičkov
(izgub) pri finančnih sred
stvih, prerazvrščenih iz
finančnih
sredstev po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki niso
pripoznani v poslovnem
izidu

Označba
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member

X instant debit

X instant debit

X instant credit

X instant debit

FairValueOfAcquiredRecei
vables

FairValueOfAssetsRepre
sentingContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

FairValueOfAssociatedFi
nancialLiabilities

FairValueOfFinancialAsset
sReclassifiedAsMeasuredA
tAmortisedCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

FairValueModelMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Poštena vrednost finančnih
sredstev, prerazvrščenih iz
kategorije merjenja po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida v katego
rijo merjenja po odplačni
vrednosti ali pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa

Poštena vrednost finančnih sredstev, prerazvrščenih iz razkritje: MSRP 7, 12.D(a) člen –
kategorije merjenja po pošteni vrednosti prek poslov začetek veljavnosti 1.1.2018
nega izida v kategorijo merjenja po odplačni vrednosti
ali pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa. [glej: Finančna sredstva]

Poštena vrednost pove Poštena vrednost finančnih obveznosti, povezanih s razkritje: MSRP 7, 42.D(d) člen
zanih finančnih obveznosti prenesenimi finančnimi sredstvi, za katera pripoznanje
ni bilo v celoti odpravljeno. [glej: Finančna sredstva]

SL

Poštena vrednost sredstev, Poštena vrednost sredstev, ki predstavljajo nadaljnjo razkritje: MSRP 7, 42.E(b) člen
ki predstavljajo nadaljnjo udeležbo podjetja v finančnih sredstvih, za katera je
udeležbo v finančnih sred bilo pripoznanje odpravljeno. [glej: Finančna sredstva]
stvih, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno

Poštena vrednost prevzetih Poštena vrednost terjatev, pridobljenih v poslovni zdru razkritje: MSRP 3, B64.(h)(i) člen
žitvi. [glej: Poslovne združitve [member]]
terjatev

Model poštene vrednosti Ta pripadnik pomeni merjenje z uporabo modela razkritje: MRS 40, 32.A člen
poštene vrednosti. Poštena vrednost je cena, ki bi se
[member]
prejela za prodajo sredstva ali plačala za prenos obvez
nosti v redni transakciji med udeleženci na trgu na
datum merjenja.

Označba
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FairValueOfFinancialAsset
sReclassifiedAsMeasuredA
tAmortisedCostFirstAppli
cationOfIFRS9

FairValueOfFinancialAsset
sReclassifiedOutOfFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncomeCategoryIn
toAmortisedCostCategory

FairValueOfFinancialAsset
sReclassifiedOutOfFairVa
lueThroughProfitOrLos
sAndIntoFairValueThroug
hOtherComprehensiveIn
comeInitialApplicationOfI
FRS9

FairValueOfFinancialInstru
mentOnDiscontinuatio
nOfMeasurementAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

X instant debit

Poštena vrednost finanč
nega
instrumenta
ob
prenehanju merjenja po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ker se
za obvladovanje kreditnega
tveganja uporablja kreditni
izpeljani finančni instru
ment, sredstva

Poštena vrednost finančnih
sredstev, prerazvrščenih iz
kategorije merjenja po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida v katego
rijo merjenja po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa,
začetek uporabe MSRP 9

Poštena vrednost finančnega instrumenta, pripoznanega razkritje: MSRP 7, 24.G(c) člen –
kot sredstvo, ob prenehanju merjenja po pošteni vred začetek veljavnosti 1.1.2018
nosti prek poslovnega izida, ker se za obvladovanje
kreditnega tveganja tega finančnega instrumenta upora
blja kreditni izpeljani finančni instrument. [glej: Kreditno
tveganje [member]; Izpeljani finančni instrumenti [mem
ber]; Finančni instrumenti, razred [member]]

Poštena vrednost finančnih sredstev, ki so se preraz razkritje: MSRP 7, 42.M(a) člen –
vrstila iz kategorije merjenja po pošteni vrednosti prek začetek veljavnosti 1.1.2018
poslovnega izida v kategorijo merjenja prek drugega
vseobsegajočega donosa zaradi prehoda na MSRP 9.
[glej: Finančna sredstva]

SL

X instant debit

Poštena vrednost finančnih
sredstev, prerazvrščenih iz
kategorije merjenja po
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa
v
kategorijo
merjenja po odplačni vred
nosti

Poštena vrednost finančnih sredstev, prerazvrščenih iz razkritje: MSRP 7, 12.D(a) člen –
kategorije merjenja po pošteni vrednosti prek drugega začetek veljavnosti 1.1.2018
vseobsegajočega donosa, tako da se merijo po odplačni
vrednosti. [glej: Finančna sredstva]

Sklic

X instant debit

Pojasnilo oznake

Poštena vrednost finančnih Poštena vrednost finančnih sredstev, ki so se preraz razkritje: MSRP 7, 42.M(a) člen –
sredstev,
prerazvrščenih vrstila, tako da se merijo po odplačni vrednosti, zaradi začetek veljavnosti 1.1.2018
kot merjenih po odplačni prehoda na MSRP 9. [glej: Finančna sredstva]
vrednosti, začetek uporabe
MSRP 9

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

L 143/420
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

Sklic

FairValueOfInvestmentsI
nAssociatesWherePrice
QuotationsPublished

FairValueOfInvestmentsI
nEquityInstrumentsDesi
gnatedAsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

X instant debit

Naložbe
v
kapitalske
instrumente, določene kot
merjene po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa

Znesek naložb v kapitalske instrumente, ki jih je podjetje
določilo kot merjene po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]; Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MSRP 7, 11.A(c) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Poštena vrednost naložb v Poštena vrednost naložb v pridružena podjetja, če za razkritje: MSRP 12, 21.(b)(iii) člen
pridružena podjetja, ki naložbo obstajajo kotirane tržne cene. [glej: Pridružena
imajo kotirane tržne cene podjetja [member]; Naložbe v pridružena podjetja]

Poštena vrednost naložb v Poštena vrednost naložb v skupne podvige, če za razkritje: MSRP 12, 21.(b)(iii) člen
skupne podvige, ki imajo naložbo obstajajo kotirane tržne cene. [glej: Skupni
kotirane tržne cene
podvigi [member]; Naložbe v skupne podvige]

FairValueOfInvestmentI
nJointVenturesWherePrice
QuotationsPublished

ifrs-full

SL

X instant debit

Poštena vrednost finančnih Poštena vrednost finančnih obveznosti, ki so se preraz razkritje: MSRP 7, 42.M(a) člen –
obveznosti, prerazvrščenih vrstile, tako da se merijo po odplačni vrednosti, zaradi začetek veljavnosti 1.1.2018
kot merjenih po odplačni prehoda na MSRP 9. [glej: Finančne obveznosti]
vrednosti, začetek uporabe
MSRP 9

FairValueOfFinancialLiabili X instant credit
tiesReclassifiedAsMeasure
dAtAmortisedCostFirstAp
plicationOfIFRS9

Poštena vrednost finančnega instrumenta, pripoznanega razkritje: MSRP 7, 24.G(c) člen –
kot obveznost, ob prenehanju merjenja po pošteni vred začetek veljavnosti 1.1.2018
nosti prek poslovnega izida, ker se za obvladovanje
kreditnega tveganja tega finančnega instrumenta upora
blja kreditni izpeljani finančni instrument. [glej: Kreditno
tveganje [member]; Izpeljani finančni instrumenti [mem
ber]; Finančni instrumenti, razred [member]]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Poštena vrednost finanč
nega
instrumenta
ob
prenehanju merjenja po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ker se
za obvladovanje kreditnega
tveganja uporablja kreditni
izpeljani finančni instru
ment, obveznosti

Element type and
attributes

FairValueOfFinancialInstru X instant credit
mentOnDiscontinuatio
nOfMeasurementAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskLia
bilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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FairValueOfLiabilitiesRepre X instant credit
sentingContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

X instant debit

X instant debit

X instant debit

FairValueOfPropertyPlan
tAndEquipmentMaterially
DifferentFromCarryingA
mount

FairValueOfSubsidiariesT
hatCeaseToBeConsolidate
dAsOfDateOfChangeOfIn
vestmentEntityStatus

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsAssociatedFi
nancialLiabilitiesThatAre
NotDerecognisedInThei
rEntirety

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

FairValueOfInvestmentsI
nEquityInstrumentsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveInco
meAtDateOfDerecognition

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Poštena vrednost naložb v kapitalske instrumente, ki jih razkritje: MSRP 7, 11.B(b) člen –
je podjetje določilo kot merjene po pošteni vrednosti začetek veljavnosti 1.1.2018
prek drugega vseobsegajočega donosa, na datum
odprave pripoznanja. [glej: Naložbe v kapitalske instru
mente, določene kot merjene po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa [member]]

Pojasnilo oznake

Poštena vrednost prene
senih finančnih sredstev
(povezanih
finančnih
obveznosti), za katera
pripoznanje ni bilo v celoti
odpravljeno

Poštena vrednost odvisnih
podjetij, ki se jih je prene
halo
konsolidirati,
na
datum spremembe statusa
naložbenega podjetja

Razlika med pošteno vrednostjo prenesenih finančnih razkritje: MSRP 7, 42.D(d) člen
sredstev, za katera pripoznanje ni bilo v celoti odpra
vljeno, in njihovimi povezanimi obveznostmi. [glej:
Finančna sredstva]

Poštena vrednost odvisnih podjetij, ki se jih je prenehalo razkritje: MSRP 12, 9.B(a) člen
konsolidirati, na datum spremembe statusa naložbenega
podjetja. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Razkritje
naložbenih podjetij [text block]; Odvisna podjetja [mem
ber]]

Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, če je primer: MRS 16, 79.(d) člen
ta pomembno drugačna od knjigovodske vrednosti. [glej:
Knjigovodska vrednost [member]; Opredmetena
osnovna sredstva]

SL

Poštena vrednost opred
metenih osnovnih sredstev,
ki je pomembno drugačna
od knjigovodske vrednosti

Poštena vrednost obvezno Poštena vrednost obveznosti, ki predstavljajo nadaljnjo razkritje: MSRP 7, 42.E(b) člen
sti,
ki
predstavljajo udeležbo podjetja v finančnih sredstvih, za katera je bilo
nadaljnjo
udeležbo
v pripoznanje odpravljeno. [glej: Finančna sredstva]
finančnih sredstvih, za
katera je bilo pripoznanje
odpravljeno

Poštena vrednost naložb v
kapitalske
instrumente,
določene kot merjene po
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa, na datum odprave
pripoznanja

Označba
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Prihodki iz naslova provi Znesek prihodkov, povezanih s provizijami.
zij
Prihodki
[abstract]
Razkritje
(odhodkov)
provizij

FeeAndCommissionExpen
seAbstract

FeeAndCommissionIncome X duration credit

FeeAndCommissionInco
meAbstract

FeeAndCommissionInco
meExpense

FeeAndCommissionInco
meExpenseAbstract

FeeExpenseArisingFromFi
nancialLiabilitiesNotAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

X duration credit

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

Odhodki za opravnine in
honorarje, ki izhajajo iz
finančnih obveznosti, ki
se ne merijo po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida

Znesek odhodkov za opravnine in honorarje (poleg razkritje: MSRP 7, 20.(c)(i) člen –
zneskov, vključenih v določanje efektivne obrestne začetek veljavnosti 1.1.2018
mere), ki izhajajo iz finančnih obveznosti, ki se ne
merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej:
Po pošteni vrednosti [member]; Finančne obveznosti]

prihodkov Znesek prihodkov ali odhodkov, povezanih s provizija splošna praksa: MRS 1, 85. člen
naslova mi.

provizij

provizije

Razkritje
prihodkov
(odhodkov) iz naslova
provizij [abstract]

iz

od

za

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

SL

Odhodki
[abstract]

Znesek odhodkov, povezanih s provizijami.

Odhodki za provizije

X duration debit

FeeAndCommissionEx
pense

Poštena vrednost prene Poštena vrednost prenesenih finančnih sredstev, za razkritje: MSRP 7, 42.D(d) člen
senih finančnih sredstev, katera pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno. [glej:
za katera pripoznanje ni Finančna sredstva]
bilo v celoti odpravljeno

Sklic

X instant debit

ifrs-full

Pojasnilo oznake

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsThatAreNot
DerecognisedInTheirEnti
rety

Poštena vrednost prene
senih finančnih sredstev
(povezanih
finančnih
obveznosti), za katera
pripoznanje ni bilo v celoti
odpravljeno [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsAssociatedFi
nancialLiabilitiesThatAre
NotDerecognisedInThei
rEntiretyAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

X duration credit

X duration credit

FeeIncomeExpenseArising
FromTrustAndFiduciaryAc
tivities

FinanceCosts

FinanceCostsPaidClassifie
dAsOperatingActivities

FinanceIncome

FinanceIncomeCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Prihodki (odhodki) od
opravnin in honorarjev, ki
izhajajo iz finančnih sred
stev ali finančnih obvezno
sti, ki se ne merijo po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

X duration credit

FeeIncomeExpenseArising
FromFinancialAssetsOrFi
nancialLiabilitiesNotAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

Znesek stroškov, povezanih z aktivnostmi financiranja razkritje: MRS 1, 82.(b) člen
podjetja.

Znesek prihodkov od opravnin in honorarjev in razkritje: MSRP 7, 20.(c)(ii) člen
odhodkov za opravnine in honorarje (poleg zneskov,
vključenih v določanje efektivne obrestne mere), ki izha
jajo iz skrbniških in drugih fiduciarnih dejavnosti,
katerih rezultat je posedovanje ali nalaganje sredstev v
imenu posameznikov, skrbniških skladov, pokojninskih
programov in drugih institucij.

Znesek prihodkov (odhodkov) od opravnin in hono razkritje: MSRP 7, 20.(c)(i) člen –
rarjev (poleg zneskov, vključenih v določanje efektivne datum prenehanja veljavnosti
obrestne mere), ki izhajajo iz finančnih sredstev ali 1.1.2018
obveznosti, ki se ne merijo po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Finančne obveznosti]

Znesek prihodkov, povezanih z deleži in drugimi aktiv splošna praksa: MRS 1, 85. člen
nostmi financiranja podjetja.

Uradni list Evropske unije

Finančni prihodki (stroški Znesek prihodkov ali stroškov, povezanih z deleži in splošna praksa: MRS 1, 85. člen
drugimi aktivnostmi financiranja podjetja.
financiranja)

Finančni prihodki

Plačani stroški financiranja, Denarni odtok za plačane stroške financiranja, razvrš splošna praksa: MRS 7, 31. člen
razvrščeni kot poslovne čene kot poslovne aktivnosti. [glej: Stroški financiranja]
aktivnosti

Stroški financiranja

Sklic

Znesek prihodkov od opravnin in honorarjev (poleg razkritje: MSRP 7, 20.(c)(i) člen –
zneskov, vključenih v določanje efektivne obrestne začetek veljavnosti 1.1.2018
mere), ki izhajajo iz finančnih sredstev, ki se ne merijo
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.

Pojasnilo oznake

SL

Prihodki (odhodki) od
opravnin in honorarjev, ki
izhajajo iz skrbniških in
drugih fiduciarnih dejavno
sti

Prihodki od opravnin in
honorarjev, ki izhajajo iz
finančnih sredstev, ki se
ne merijo po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida

FeeIncomeArisingFromFi
X duration credit
nancialAssetsMeasuredAtA
mortisedCost

Prihodki od opravnin in
honorarjev ter odhodki za
opravnine in honorarje
[abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

FeeIncomeAndExpenseAb
stract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/424
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X duration credit

X duration debit

X instant credit

X instant debit

FinanceIncomeReceivedC
lassifiedAsOperatingActivi
ties

FinanceLeaseLiabilities

FinanceLeaseReceivables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

FinanceIncomeOnNetIn
vestmentInFinanceLease

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Terjatve iz finančnih naje Znesek terjatev, povezanih s finančnimi najemi.
mov

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

splošna praksa: MRS 1, 55. člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019

SL

Obveznosti iz finančnega Znesek obveznosti, povezanih s finančnimi najemi.
najema

Prejeti finančni prihodki, Denarni pritok iz prejetih finančnih prihodkov, razvrš splošna praksa: MRS 7, 31. člen
razvrščeni kot poslovne čenih kot poslovne aktivnosti. [glej: Finančni prihodki]
aktivnosti

Finančni prihodki iz čiste Znesek finančnih prihodkov iz čiste naložbe v finančni razkritje: MSRP 16, 90.(a)(ii) člen
naložbe v finančni najem najem. [glej: Finančni prihodki; Čista naložba v finančni – začetek veljavnosti 1.1.2019
najem]

Označba

29.5.2019
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Finančna sredstva

Finančna
sredstva
odplačni vrednosti

X instant debit

FinancialAssetsAtAmorti
sedCost

ifrs-full

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

FinancialAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

razkritje: MSRP 7, 25. člen,
razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.I člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.N člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Sklic

SL

po Znesek finančnih sredstev po odplačni vrednosti. razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen –
Odplačna vrednost je znesek, po katerem se finančna začetek veljavnosti 1.1.2018
sredstva izmerijo ob začetnem pripoznanju, zmanjšan
za odplačila glavnice, povečan ali zmanjšan za kumula
tivno amortizacijo, z uporabo metode efektivnih obresti,
kakršne koli razlike med navedenim začetnim zneskom
in zneskom ob zapadlosti ter prilagojen za morebitno
oslabitev. [glej: Finančna sredstva]

Znesek sredstev, ki so: (a) denarna sredstva; (b) kapitalski
instrument drugega podjetja; (c) pogodbena pravica: (i)
prejeti denarna sredstva ali drugo finančno sredstvo od
drugega podjetja ali (ii) z drugim podjetjem izmenjati
finančna sredstva ali finančne obveznosti pod pogoji,
ki utegnejo biti ugodni za podjetje, ali (d) pogodba, ki
se lahko poravna ali se bo poravnala z lastnimi kapital
skimi instrumenti podjetja in je: (i) neizpeljan instru
ment, za katerega je podjetje (lahko) zavezano prejeti
spremenljivo število lastnih kapitalskih instrumentov
podjetja, ali (ii) izpeljan instrument, ki se lahko ali se
bo poravnal drugače kot z zamenjavo določenega
zneska denarnih sredstev ali drugega finančnega sredstva
za določeno število lastnih kapitalskih instrumentov
podjetja. Za ta namen lastni kapitalski instrumenti
podjetja ne zajemajo prodajljivih finančnih instrumen
tov, ki so razvrščeni kot kapitalski instrumenti v skladu
s 16.A in 16.B členom MRS 32, instrumentov, ki dolo
čajo, da mora podjetje drugi stranki izročiti sorazmeren
delež čistih sredstev podjetja le pri likvidaciji, in so
razvrščeni kot kapitalski instrumenti v skladu s 16.C
in 16.D členom MRS 32, ali instrumentov, ki so
pogodbe za prihodnji prejem ali izročitev lastnih kapital
skih instrumentov podjetja. [glej: Finančni instrumenti,
razred [member]; Finančne obveznosti]

Pojasnilo oznake

L 143/426
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Finančna
sredstva
po Ta pripadnik pomeni razred finančnih sredstev, merjenih razkritje: MSRP 7, B2.(a) člen
pošteni vrednosti, razred po pošteni vrednosti. [glej: Finančna sredstva; Po pošteni
[member]
vrednosti [member]]

Finančna
sredstva
po
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa

FinancialAssetsAtFairValue member
Member

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncomeCategory
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Finančna
sredstva
po
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa, kategorija [mem
ber]

Finančna
sredstva
po
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa [abstract]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. začetek veljavnosti 1.1.2018
[glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa]

Znesek finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Po pošteni vred začetek veljavnosti 1.1.2018
nosti [member]; Finančna sredstva; Drug vseobsegajoči
donos]

SL

X instant debit

po Poštena vrednost finančnih sredstev. [glej: Po pošteni razkritje: MSRP 7, 25. člen
vrednosti [member]; Finančna sredstva]

ifrs-full

Finančna sredstva,
pošteni vrednosti

FinancialAssetsAtFairValue

ifrs-full

X instant debit

FinancialAssetsAtAmorti
sedCostMember

ifrs-full

Finančna
sredstva
po Ta pripadnik pomeni razred finančnih sredstev, merjenih razkritje: MSRP 7, B2.(a) člen
odplačni vrednosti, razred po odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva po
[member]
odplačni vrednosti]

Sklic

member

Pojasnilo oznake

Finančna
sredstva
po Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen –
odplačni vrednosti, katego odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva po odplačni začetek veljavnosti 1.1.2018
rija [member]
vrednosti]

Označba

member

Element type and
attributes

FinancialAssetsAtAmorti
sedCostCategoryMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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FinancialAssetsAtFairVa
member
lueThroughProfitOrLossCa
tegoryMember

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossC
lassifiedAsHeldForTrading

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Finančna
sredstva
po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, razvrš
čena kot v posesti za trgo
vanje

Znesek finančnih sredstev, ki se merijo po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida in so razvrščena kot v
posesti za trgovanje. Finančno sredstvo je razvrščeno
kot v posesti za trgovanje, če: (a) se pridobi predvsem
za namene prodaje v bližnji prihodnosti; (b) je ob
začetnem pripoznanju del portfelja identificiranih
finančnih instrumentov, ki se upravljajo skupaj in za
katere obstajajo dokazi o nedavnem dejanskem kratko
ročnem pobiranju dobičkov; ali (c) je izpeljani instru
ment (razen izpeljanega instrumenta, ki je pogodba o
finančnem poroštvu ali tako določen in učinkovit instru
ment za varovanje pred tveganjem). [glej: Po pošteni
vrednosti [member]; Finančna sredstva po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida]

splošna praksa: MRS 1, 55. člen,
razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Finančna
sredstva
po Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
pošteni vrednosti prek pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna
poslovnega izida, katego sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]
rija [member]

Finančna
sredstva
po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [abstract]

Finančna
sredstva
po Znesek finančnih sredstev, ki se merijo po pošteni vred razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
pošteni vrednosti prek nosti in za katere se dobički (izgube) pripoznajo v
poslovnega izida
poslovnem izidu. Finančno sredstvo se meri po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida, razen kadar se meri po
odplačni vrednosti ali po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa. Dobiček (izguba) iz finančnega
sredstva, merjenega po pošteni vrednosti, se pripozna v
poslovnem izidu, razen če je del razmerja varovanja pred
tveganjem, naložba v kapitalski instrument, za katerega
se je podjetje odločilo predstaviti dobičke in izgube v
drugem vseobsegajočem donosu, ali finančno sredstvo,
merjeno po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajo
čega donosa. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Finančna sredstva]

Označba

SL

X instant debit

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sAbstract

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Finančna
sredstva
po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki se
obvezno merijo po pošteni
vrednosti

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sMandatorilyMeasuredAt
FairValue

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sMandatorilyMeasuredAt
FairValueCategoryMember

ifrs-full

ifrs-full

member

Finančna
sredstva
po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki se
obvezno merijo po pošteni
vrednosti,
kategorija
[member]

Sklic

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev, ki se razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen –
obvezno merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega začetek veljavnosti 1.1.2018
izida. [glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki se obvezno merijo po pošteni vred
nosti]

Znesek finančnih sredstev, ki se obvezno merijo po razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen –
pošteni vrednosti prek poslovnega izida v skladu z začetek veljavnosti 1.1.2018
MSRP 9. [glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki so bila kot
taka določena ob začetnem pripoznanju ali pozneje.
[glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, določena ob začetnem pripoznanju
ali pozneje]

Znesek finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
poslovnega izida, ki so bila kot taka določena ob
začetnem pripoznanju ali pozneje. [glej: Po pošteni vred
nosti [member]; Finančna sredstva po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen –
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razvrščenih datum prenehanja veljavnosti
kot v posesti za trgovanje. [glej: Finančna sredstva po 1.1.2018
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razvrščena kot
v posesti za trgovanje]

Pojasnilo oznake

SL

X instant debit

Finančna
sredstva
po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, določena
ob začetnem pripoznanju
ali pozneje, kategorija
[member]

FinancialAssetsAtFairVa
member
lueThroughProfitOrLossDe
signatedUponInitialReco
gnitionCategoryMember

ifrs-full

Finančna
sredstva
po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, določena
ob začetnem pripoznanju
ali pozneje

X instant debit
FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossDe
signatedAsUponInitialRe
cognition

Finančna
sredstva
po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, razvrš
čena kot v posesti za trgo
vanje, kategorija [member]

Označba

ifrs-full

member

Element type and
attributes

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossC
lassifiedAsHeldForTrading
CategoryMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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FinancialAssetsAvailable
forsale

FinancialAssetsAvailable
forsaleCategoryMember

FinancialAssetsCategory
Member

FinancialAssetsCollective
lyAssessedForCreditLosse
sMember

FinancialAssetsDesignate
dAsMeasuredAtFairVa
lueAbstract

FinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRisk

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

X instant debit

member

Finančna sredstva v posesti Znesek finančnih sredstev v posesti za obvladovanje razkritje: MSRP 7, B11.E člen
za obvladovanje likvidnost likvidnostnega tveganja (npr. finančna sredstva, ki so
nega tveganja
pripravljena za prodajo ali se za njih pričakuje, da
bodo ustvarjala denarne pritoke za poravnavo denarnih
odtokov pri finančnih obveznostih). [glej: Likvidnostno
tveganje [member]; Finančna sredstva; Finančne obvez
nosti]

Finančna sredstva, dolo
čena kot merjena po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [abstract]

Finančna sredstva, skupaj Ta pripadnik pomeni finančna sredstva, ki so se skupaj splošna praksa: MSRP 7, 37. člen
– datum prenehanja veljavnosti
ocenjena
za
kreditne ocenila za kreditne izgube. [glej: Finančna sredstva]
1.1.2018
izgube [member]

Finančna sredstva, katego Ta pripadnik pomeni združene kategorije finančnih sred razkritje: MSRP 7, 8. člen
stev. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Kategorije
rija [member]
finančnih sredstev“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: Finančna sredstva]

SL

member

Finančna sredstva, razpolo Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev, razkritje: MSRP 7, 8.(d) člen –
žljiva za prodajo, katego razpoložljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpo datum prenehanja veljavnosti
rija [member]
ložljiva za prodajo]
1.1.2018

Sklic

member

Pojasnilo oznake

Finančna sredstva, razpolo Znesek neizpeljanih finančnih sredstev, ki so določena razkritje: MSRP 7, 8.(d) člen –
kot razpoložljiva za prodajo, ali pa niso razvrščena kot datum prenehanja veljavnosti
žljiva za prodajo
(a) posojila in terjatve, (b) finančne naložbe v posesti do 1.1.2018
zapadlosti v plačilo ali (c) finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Izpeljana finančna
sredstva; Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida; Finančne naložbe v posesti do zapad
losti v plačilo]

Označba

X instant debit

Element type and
attributes
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member

FinancialAssetsIndividual
lyAssessedForCreditLosse
sMember

FinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

FinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOt
herComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Finančna sredstva, merjena
po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa [abstract]

Finančna sredstva, merjena
po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa

Znesek finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
prek drugega vseobsegajočega donosa. Finančno sredstvo začetek veljavnosti 1.1.2018
se mora meriti po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, če sta izpolnjena oba naslednja
pogoja: (a) finančno sredstvo se poseduje v okviru
poslovnega modela, katerega cilj se dosega s prejema
njem pogodbenih denarnih tokov in prodajo finančnih
sredstev, in (b) pogodbeni pogoji finančnega sredstva na
določene datume povzročijo denarne tokove, ki so
izključno plačila glavnice in obresti na neporavnani
znesek glavnice. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Finančna sredstva]

Finančna sredstva, posa Ta pripadnik pomeni finančna sredstva, ki so se posa razkritje: MSRP 7, 37.(b) člen –
mično
ocenjena
za mično ocenila za kreditne izgube. [glej: Finančna sred datum prenehanja veljavnosti
kreditne izgube [member] stva]
1.1.2018

Oslabljena finančna sred Ta pripadnik pomeni finančna sredstva, ki so bila osla splošna praksa: MSRP 7, 37. člen
stva [member]
bljena. [glej: Finančna sredstva]
– datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Označba

SL

X instant debit

member

Element type and
attributes

FinancialAssetsImpaired
Member

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

member

member

FinancialAssetsMember

FinancialAssetsNeitherPast
DueNorImpairedMember

FinancialAssetsOutsideSco
peOfIFRS7Member

FinancialAssetsPastDueBut
NotImpairedMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Element type and
attributes

FinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
CategoryMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Finančna sredstva, ki so
prekoračila zapadlost v
plačilo, vendar niso osla
bljena [member]

Ta pripadnik pomeni finančna sredstva, ki so prekoračila razkritje: MSRP 7, 37.(a) člen –
zapadlost v plačilo, vendar niso oslabljena. Finančno datum prenehanja veljavnosti
sredstvo je prekoračilo zapadlost v plačilo, kadar 1.1.2018
nasprotna stranka ne izvede plačila na pogodbeno
določen datum. [glej: Finančna sredstva]

Finančna sredstva izven Ta pripadnik pomeni razred finančnih sredstev, ki so razkritje: MSRP 7, B2.(b) člen
področja uporabe MSRP izven področja uporabe MSRP 7. [glej: Finančna sred
7, razred [member]
stva]

Ta pripadnik pomeni finančna sredstva, ki niso prekora splošna praksa: MSRP 7, 37. člen
čila zapadlosti v plačilo in niso oslabljena. Finančno – datum prenehanja veljavnosti
sredstvo je prekoračilo zapadlost v plačilo, kadar 1.1.2018
nasprotna stranka ne izvede plačila na pogodbeno
določen datum. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 4, 39.L(b) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP
9, razkritje:
MSRP 7, 6. člen

SL

Finančna sredstva, ki niso
prekoračila zapadlosti v
plačilo in niso oslabljena
[member]

Sklic

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. začetek veljavnosti 1.1.2018
[glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa]

Pojasnilo oznake

Finančna sredstva, razred Ta pripadnik pomeni združene razrede finančnih sred
[member]
stev. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi
finančnih sredstev“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: Finančna sredstva]

Finančna sredstva, merjena
po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa, kategorija [mem
ber]

Označba
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X instant debit

X instant debit

FinancialAssetsPreviously
DesignatedAtFairValueT
hroughProfitOrLossButNo
LongerSoDesignatedFir
stApplicationOfIFRS9

FinancialAssetsPreviously
DesignatedAtFairValueT
hroughProfitOrLossReclas
sifiedDueToRequirement
sOfIFRS9FirstApplicatio
nOfIFRS9

FinancialAssetsPreviously
DesignatedAtFairValueT
hroughProfitOrLossReclas
sifiedVoluntarilyFirstAppli
cationOfIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Finančna sredstva, prej
določena kot merjena po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, preraz
vrščena
prostovoljno,
začetek uporabe MSRP 9

Finančna sredstva, prej
določena kot merjena po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, preraz
vrščena
zaradi zahtev
MSRP 9, začetek uporabe
MSRP 9

Finančna sredstva, prej
določena kot merjena po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, vendar
ne več tako določena,
začetek uporabe MSRP 9

Finančna sredstva, zasta
vljena kot zavarovanje s
premoženjem za obvez
nosti ali pogojne obvezno
sti

Označba

Sklic

Znesek finančnih sredstev v izkazu finančnega položaja, razkritje: MSRP 7, 42.I(c) člen –
za katera je bilo prej določeno, da se merijo po pošteni začetek veljavnosti 1.1.2018
vrednosti prek poslovnega izida, vendar ni več tako
določeno, ki se jih je podjetje prostovoljno odločilo
prerazvrstiti, ko začne uporabljati MSRP 9. [glej:
Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida]

Znesek finančnih sredstev v izkazu finančnega položaja, razkritje: MSRP 7, 42.I(c) člen –
za katera je bilo prej določeno, da se merijo po pošteni začetek veljavnosti 1.1.2018
vrednosti prek poslovnega izida, vendar ni več tako
določeno, ki so bila prerazvrščena zaradi zahtev MSRP
9, ko podjetje začne uporabljati MSRP 9. [glej: Finančna
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

Znesek finančnih sredstev v izkazu finančnega položaja, razkritje: MSRP 7, 42.I(c) člen –
za katera je bilo prej določeno, da se merijo po pošteni začetek veljavnosti 1.1.2018
vrednosti prek poslovnega izida, vendar ni več tako
določeno, ko podjetje začne uporabljati MSRP 9. [glej:
Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida]

Znesek finančnih sredstev, ki jih je podjetje zastavilo kot razkritje: MSRP 7, 14.(a) člen
zavarovanje s premoženjem za obveznosti ali pogojne
obveznosti, vključno z zneski, ki so bili prerazvrščeni v
skladu s 3.2.23.(a) členom MSRP 9. [glej: Pogojne obvez
nosti [member]; Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

SL

X instant debit

X instant debit

Element type and
attributes

FinancialAssetsPledgedAs
CollateralForLiabilitiesOr
ContingentLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossCarryingAmount

ifrs-full

Finančna sredstva, preraz
vrščena iz finančnih sred
stev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida,
knjigovodska vrednost

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev, ki so bila razkritje: MSRP 7, 12.A(b) člen –
prerazvrščena iz kategorije po pošteni vrednosti prek datum prenehanja veljavnosti
poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po pošteni 1.1.2018
vrednosti prek poslovnega izida]

Poštena vrednost finančnih sredstev, ki so bila preraz razkritje: MSRP 7, 12.A(b) člen –
vrščena iz kategorije po pošteni vrednosti prek poslov datum prenehanja veljavnosti
nega izida. [glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti 1.1.2018
prek poslovnega izida]

X instant debit

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossAtFairValue

ifrs-full

SL

Finančna sredstva, preraz
vrščena iz finančnih sred
stev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, po
pošteni vrednosti

Finančna sredstva, preraz Knjigovodska vrednost finančnih sredstev, ki so bila razkritje: MSRP 7, 12.A(b) člen –
vrščena
iz
kategorije prerazvrščena iz kategorije razpoložljivih za prodajo. datum prenehanja veljavnosti
finančnih sredstev, razpo [glej: Finančna sredstva]
1.1.2018
ložljivih za prodajo, knji
govodska vrednost

X instant debit

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsCarryingA
mount

Sklic

Poštena vrednost finančnih sredstev, ki so bila preraz razkritje: MSRP 7, 12.A(b) člen –
vrščena iz kategorije razpoložljivih za prodajo. [glej: Po datum prenehanja veljavnosti
pošteni vrednosti [member]; Finančna sredstva, po 1.1.2018
pošteni vrednosti]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Finančna sredstva, preraz
vrščena
iz
kategorije
finančnih sredstev, razpo
ložljivih za prodajo, po
pošteni vrednosti

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsAtFairValue

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

X instant debit

X instant debit

member

axis

FinancialAssetsThatAreIn
dividuallyDeterminedTo
BeImpairedFairValueOfCol
lateralHeldAndOtherCredi
tEnhancements

FinancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

FinancialAssetsTypeMem
ber

FinancialAssetsWhichDo
NotQualifyForDerecogni
tionAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

FinancialAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Poštena vrednost razpoložljivega zavarovanja s premože
njem in drugih elementov za izboljšanje kreditne kako
vosti za finančna sredstva, ki so posamično določena za
oslabljena. [glej: Finančna sredstva; Izguba zaradi oslabi
tve]

primer: MSRP 7, IG29.(c) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
37.(b) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

vrsta Ta pripadnik pomeni združene vrste finančnih sredstev. razkritje: MSRP 7, B52. člen,
Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Vrste razkritje: MSRP 7, B51. člen
finančnih sredstev“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: Finančna sredstva]

Prenesena finančna sred Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 42.D člen
stva, za katera pripoznanje domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
ni bilo v celoti odpravljeno postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
[axis]

Finančna sredstva,
[member]

SL

Finančna
sredstva,
za Znesek finančnih sredstev, za katera se uporablja izrav razkritje: MSRP 4, 39.L(b) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
katera se uporablja izrav nalni pristop. [glej: Finančna sredstva]
uporabi MSRP 9
nalni pristop

Finančna sredstva, ki so
posamično določena za
oslabljena, poštena vred
nost zavarovanja s premo
ženjem v posesti in drugih
elementov za izboljšanje
kreditne kakovosti

Finančna sredstva, pripo Znesek, pripoznan na datum prevzema, za finančna primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
znana na datum prevzema sredstva, pridobljena v poslovni združitvi. [glej: Finančna primer: MSRP 3, IE72. člen
sredstva; Poslovne združitve [member]]

Označba
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Finančna sredstva, katerih
značilnosti
pogodbenih
denarnih tokov so se
ocenile na podlagi dejstev
in okoliščin ob začetnem
pripoznanju, brez upošte
vanja izjeme za elemente
predplačila

Finančna sredstva, katerih
značilnosti
pogodbenih
denarnih tokov so se
ocenile na podlagi dejstev
in okoliščin ob začetnem
pripoznanju, brez zahtev,
povezanih s spremembo
časovne vrednosti denar
nega elementa

Finančna sredstva s pogod
benimi denarnimi tokovi,
spremenjenimi v poroče
valskem
obdobju,
popravek vrednosti za
izgubo merjen po pričako
vanih kreditnih izgubah v
celotnem obdobju trajanja,
odplačna vrednost pred
spremembo

FinancialAssetsWhoseCon X instant debit
tractualCashFlowCharacte
risticsHaveBeenAssessedBa
sedOnFactsAndCircum
stancesAtInitialRecogni
tionWithoutTakingIntoAc
countExceptionForPrepay
mentFeatures

FinancialAssetsWhoseCon X instant debit
tractualCashFlowCharacte
risticsHaveBeenAssessedBa
sedOnFactsAndCircum
stancesAtInitialRecogni
tionWithoutTakingIntoAc
countRequirementsRelated
ToModificationOfTimeVa
lueOfMoneyElement

FinancialAssetsWithCon
X duration debit
tractualCashFlowsModified
DuringReportingPeriodW
hileLossAllowanceMeasure
dAtLifetimeExpectedCredi
tLossesAmortisedCostBefo
reModification

ifrs-full

ifrs-full

Prenesena finančna sred
stva, za katera pripoznanje
ni bilo v celoti odpravljeno
[member]

Označba

ifrs-full

member

Element type and
attributes

FinancialAssetsWhichDo
NotQualifyForDerecogni
tionMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Odplačna vrednost pred spremembo finančnih sredstev, razkritje: MSRP 7, 35.J(a) člen –
za katera so se pogodbeni denarni tokovi spremenili v začetek veljavnosti 1.1.2018
poročevalskem obdobju, popravek vrednosti za izgubo
za ta sredstva pa se je meril po znesku, enakem priča
kovanim kreditnim izgubam v celotnem obdobju traja
nja. [glej: Finančna sredstva]

SL

Znesek finančnih sredstev, katerih značilnosti pogod razkritje: MSRP 7, 42.R člen –
benih denarnih tokov so se ocenile na podlagi dejstev začetek veljavnosti 1.1.2018
in okoliščin, ki so obstajale ob začetnem pripoznanju,
brez upoštevanja zahtev, povezanih s spremembo
časovne vrednosti denarnega elementa. [glej: Finančna
sredstva]

Znesek finančnih sredstev, katerih značilnosti pogod razkritje: MSRP 7, 42.S – začetek
benih denarnih tokov so se ocenile na podlagi dejstev veljavnosti 1.1.2018
in okoliščin, ki so obstajale ob začetnem pripoznanju,
brez upoštevanja izjeme za elemente predplačila. [glej:
Finančna sredstva]

Ta pripadnik pomeni prenesena finančna sredstva, za razkritje: MSRP 7, 42.D člen
katera pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno. Pred
stavlja tudi standardno vrednost za os „Prenesena
finančna sredstva, za katera pripoznanje ni bilo v celoti
odpravljeno“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
[glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake
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Element type and
attributes

FinancialEffectOfChangesI
nAccountingPolicyMember

member

FinancialAssetsWrittenOff X instant debit
DuringReportingPerio
dAndStillSubjectToEnforce
mentActivityContractualA
mountOutstanding

ifrs-full

Sklic

Bruto knjigovodsko vrednost za finančna sredstva, ki so razkritje: MSRP 7, 35.J(b) člen –
se od začetnega pripoznanja, ko se je popravek vrednosti začetek veljavnosti 1.1.2018
za izgubo meril še po znesku, enakem pričakovanim
kreditnim izgubam v celotnem obdobju trajanja, spreme
nila in za katera se je popravek vrednosti za izgubo v
poročevalskem obdobju spremenil na znesek, enak
pričakovanim kreditnim izgubam v 12-mesečnem
obdobju. [glej: Finančna sredstva]

Čisti dobiček (izguba) iz naslova spremembe finančnih razkritje: MSRP 7, 35.J(a) člen –
sredstev, za katera so se pogodbeni denarni tokovi spre začetek veljavnosti 1.1.2018
menili v poročevalskem obdobju, popravek vrednosti za
izgubo pa se je meril po znesku, enakem pričakovanim
kreditnim izgubam v celotnem obdobju trajanja. [glej:
Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

Povečanje
(zmanjšanje) Ta pripadnik pomeni finančni učinek sprememb računo razkritje: MRS 8, 28.(f)(i) člen,
razkritje: MRS 8, 29.(c)(i) člen
zaradi sprememb računo vodske usmeritve.
vodske usmeritve [mem
ber]

Finančna sredstva, odpi Neporavnani pogodbeni znesek za finančna sredstva, ki razkritje: MSRP 7, 35.L člen –
sana v poročevalskem so bila odpisana v poročevalskem obdobju in so še začetek veljavnosti 1.1.2018
obdobju in še vedno v vedno v postopku izvršbe. [glej: Finančna sredstva]
postopku izvršbe, neporav
nani pogodbeni znesek

Finančna sredstva s spre
menjenimi pogodbenimi
denarnimi
tokovi
s
popravkom vrednosti za
izgubo, merjenim glede na
pričakovane
kreditne
izgube v celotnem obdobju
trajanja, v poročevalskem
obdobju spremenjenim na
pričakovane
kreditne
izgube v 12-mesečnem
obdobju, bruto knjigo
vodska vrednost

Finančna sredstva s pogod
benimi denarnimi tokovi,
spremenjenimi v poroče
valskem
obdobju,
popravek vrednosti za
izgubo merjen po pričako
vanih kreditnih izgubah v
celotnem obdobju trajanja,
dobiček (izguba) iz naslova
spremembe

Označba

SL

ifrs-full

FinancialAssetsWithModi
fiedContractualCashF
lowsWhileLossAllowance
MeasuredAtLifetimeExpec
tedCreditLossesForWhich
LossAllowanceChangedDu
ringReportingPeriod
To12monthExpectedCredi
tLossesGrossCarryingA
mount

X instant debit

X duration credit
FinancialAssetsWithCon
tractualCashFlowsModified
DuringReportingPeriodW
hileLossAllowanceMeasure
dAtLifetimeExpectedCredi
tLossesModificationGain
Loss

Element name/role URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix
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X duration

X duration

FinancialForecastOfCashF
lowsForCashgeneratingU
nitSignificantUnobserva
bleInputsEntitysOwnEqui
tyInstruments

FinancialForecastOfCashF
lowsForCashgeneratingU
nitSignificantUnobserva
bleInputsLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

Finančna
napoved
denarnih tokov za denar
ustvarjajočo
enoto,
pomembni
neopazovani
vložki, obveznosti

Finančna napoved denarnih tokov za denar ustvarjajočo primer: MSRP 13, B36.(e) člen
enoto, oblikovana na podlagi lastnih podatkov podjetja,
če v razumni meri ni na voljo informacij, ki bi kazale, da
bi udeleženci na trgu uporabili druge predpostavke.
Uporablja se kot pomemben neopazovan vložek ravni
3 za obveznosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vred
nosti [member]; Denar ustvarjajoče enote [member]]

Finančna napoved denarnih tokov za denar ustvarjajočo primer: MSRP 13, B36.(e) člen
enoto, oblikovana na podlagi lastnih podatkov podjetja,
če v razumni meri ni na voljo informacij, ki bi kazale, da
bi udeleženci na trgu uporabili druge predpostavke.
Uporablja se kot pomemben neopazovan vložek ravni
3 za lastne kapitalske instrumente podjetja. [glej: Raven
3 hierarhije poštene vrednosti [member]; Denar ustvar
jajoče enote [member]]

SL

Finančna
napoved
denarnih tokov za denar
ustvarjajočo
enoto,
pomembni
neopazovani
vložki, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Finančna napoved denarnih tokov za denar ustvarjajočo primer: MSRP 13, B36.(e) člen
enoto, oblikovana na podlagi lastnih podatkov podjetja,
če v razumni meri ni na voljo informacij, ki bi kazale, da
bi udeleženci na trgu uporabili druge predpostavke.
Uporablja se kot pomemben neopazovan vložek ravni
3 za sredstva. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti
[member]; Denar ustvarjajoče enote [member]]

Finančna
napoved
denarnih tokov za denar
ustvarjajočo
enoto,
pomembni
neopazovani
vložki, sredstva

X duration

FinancialForecastOfCashF
lowsForCashgeneratingU
nitSignificantUnobserva
bleInputsAssets

Sklic

Finančni učinek prehoda s Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 1, 24. člen
prejšnjih GAAP na MSRP domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Povečanje
(zmanjšanje) Ta pripadnik pomeni finančni učinek popravkov napak razkritje: MRS 8, 49.(b)(i) člen,
razkritje: MRS 8, 49.(c) člen
zaradi popravkov napak iz preteklega obdobja.
iz preteklega obdobja
[member]

Označba

axis

FinancialEffectOfTransi
tionFromPreviousGAAP
ToIFRSsAxis

ifrs-full

member

Element type and
attributes

FinancialEffectOfCorrec
tionsOfAccountingError
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/438
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

Finančna napoved poslov
nega izida za denar ustvar
jajočo enoto, pomembni
neopazovani vložki, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Finančna napoved poslov
nega izida za denar ustvar
jajočo enoto, pomembni
neopazovani
vložki,
obveznosti

FinancialForecastOfProfi
X duration
tOrLossForCashgeneratin
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration
FinancialForecastOfProfi
tOrLossForCashgeneratin
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

Označba

Finančna napoved poslov
nega izida za denar ustvar
jajočo enoto, pomembni
neopazovani vložki, sred
stva

Element type and
attributes

X duration
FinancialForecastOfProfi
tOrLossForCashgeneratin
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Finančna napoved poslovnega izida za denar ustvarja primer: MSRP 13, B36.(e) člen
jočo enoto, oblikovana na podlagi lastnih podatkov
podjetja, če v razumni meri ni na voljo informacij, ki
bi kazale, da bi udeleženci na trgu uporabili druge pred
postavke. Uporablja se kot pomemben neopazovan
vložek ravni 3 za obveznosti. [glej: Raven 3 hierarhije
poštene vrednosti [member]; Denar ustvarjajoče enote
[member]]

SL

Finančna napoved poslovnega izida za denar ustvarja primer: MSRP 13, B36.(e) člen
jočo enoto, oblikovana na podlagi lastnih podatkov
podjetja, če v razumni meri ni na voljo informacij, ki
bi kazale, da bi udeleženci na trgu uporabili druge pred
postavke. Uporablja se kot pomemben neopazovan
vložek ravni 3 za lastne kapitalske instrumente podjetja.
[glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member];
Denar ustvarjajoče enote [member]]

Finančna napoved poslovnega izida za denar ustvarja primer: MSRP 13, B36.(e) člen
jočo enoto, oblikovana na podlagi lastnih podatkov
podjetja, če v razumni meri ni na voljo informacij, ki
bi kazale, da bi udeleženci na trgu uporabili druge pred
postavke. Uporablja se kot pomemben neopazovan
vložek ravni 3 za sredstva. [glej: Raven 3 hierarhije
poštene vrednosti [member]; Denar ustvarjajoče enote
[member]]

Pojasnilo oznake

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/439

Finančni instrumenti, dolo
čeni kot instrumenti za
varovanje pred tveganjem,
po pošteni vrednosti

Poštena vrednost finančnih instrumentov, ki so določeni razkritje: MSRP 7, 22.(b) člen –
kot instrumenti za varovanje pred tveganjem. Instru datum prenehanja veljavnosti
menti za varovanje pred tveganjem so za to določeni 1.1.2018
izpeljani finančni instrumenti (samo za namene varo
vanja pred valutnim tveganjem) ali za to določena neiz
peljana finančna sredstva ali neizpeljane finančne obvez
nosti, katerih poštena vrednost ali denarni tokovi bodo
po pričakovanju izravnali spremembo poštene vrednosti
ali denarnih tokov pred tveganjem varovane postavke.
[glej: Po pošteni vrednosti [member]; Izpeljani finančni
instrumenti [member]; Izpeljana finančna sredstva; Izpe
ljane finančne obveznosti; Finančni instrumenti, razred
[member]; Finančna sredstva; Finančne obveznosti]

FinancialInstrumentsDesi
gnatedAsHedgingInstru
mentsAtFairValue

ifrs-full

SL

X instant

Finančni instrumenti s Ta pripadnik pomeni finančne instrumente s poslabšano razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
poslabšano kreditno kako kreditno kakovostjo. [glej: Poslabšanje kreditne kakovosti začetek veljavnosti 1.1.2018,
vostjo, razred [member]
finančnih instrumentov [member]]
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

member

FinancialInstrumentsCredi
timpairedMember

ifrs-full

razkritje: MSRP 7, 35.H(b)(ii) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M(b)(ii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Ta pripadnik pomeni finančne instrumente, katerih
kreditna kakovost se je poslabšala po nakupu ali izdaji.
[glej: Finančni instrumenti s poslabšano kreditno kako
vostjo, razred [member]]

Finančni instrumenti s
poslabšano kreditno kako
vostjo po nakupu ali izdaji
[member]

member

FinancialInstrumentsCredi
timpairedAfterPurchaseO
rOriginationMember

ifrs-full

Sklic

razkritje: MSRP 7, B8.E člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Pojasnilo oznake

Pogodbe o finančnem Ta pripadnik pomeni pogodbe, ki od izdajatelja zahte
vajo, da izvede določena plačila, s katerimi se imetniku
poroštvu [member]
povrne izguba, nastala zaradi tega, ker določeni dolžnik
ni pravočasno izvedel plačila v skladu s prvotnimi ali
spremenjenimi pogoji dolžniškega instrumenta.

Označba

member

Element type and
attributes

FinancialGuaranteeCon
tractsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

FinancialInstrumentsPurc
hasedOrOriginatedCredi
timpairedMember

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni finančne instrumente, ki so bili
kupljeni ali izdani s poslabšano kreditno kakovostjo.
[glej: Finančni instrumenti s poslabšano kreditno kako
vostjo, razred [member]]

razkritje: MSRP 7, 35.H(c) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M(c) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018

SL

Finančni
instrumenti,
kupljeni ali izdani s
poslabšano kreditno kako
vostjo [member]

Finančni instrumenti, ki Ta pripadnik pomeni finančne instrumente, ki nimajo razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
nimajo poslabšane kreditne poslabšane kreditne kakovosti. [glej: Poslabšanje kreditne začetek veljavnosti 1.1.2018,
kakovosti [member]
kakovosti finančnih instrumentov [member]]
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

member

FinancialInstrumentsNot
CreditimpairedMember

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni finančne instrumente, merjene po razkritje: MSRP 7, 24.G člen –
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ker se za uprav začetek veljavnosti 1.1.2018
ljanje kreditnega tveganja uporablja kreditni izpeljani
finančni instrument. Pomeni tudi standardno vrednost
za os „Finančni instrumenti, merjeni po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida, ker se za upravljanje kredit
nega tveganja uporablja kreditni izpeljani finančni instru
ment“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej:
Finančni instrumenti, razred [member]; Kreditno
tveganje [member]]

Finančni
instrumenti,
merjeni po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida, ker se za upravljanje
kreditnega tveganja upora
blja
kreditni
izpeljani
finančni instrument [mem
ber]

member

Sklic

FinancialInstrumentsMea
suredAtFairValueThrough
ProfitOrLossBecauseCredit
DerivativeIsUsedToMana
geCreditRiskMember

Pojasnilo oznake

Finančni
instrumenti, Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 24.G člen –
merjeni po pošteni vred domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
nosti prek poslovnega postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
izida, ker se za upravljanje
kreditnega tveganja upora
blja
kreditni
izpeljani
finančni instrument [axis]

Označba

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

FinancialInstrumentsMea
suredAtFairValueThrough
ProfitOrLossBecauseCredit
DerivativeIsUsedToMana
geCreditRiskAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

X instant debit

FinancialInstrumentsSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialLiabilities

FinancialInstrumentsWho X instant
seFairValuePreviously
CouldNotBeReliablyMeasu
redAtTimeOfDerecognition

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

FinancialInstrumentsSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Finančni
instrumenti,
katerih poštene vrednosti
predhodno ni bilo mogoče
zanesljivo izmeriti, ob
odpravi pripoznanja

Sklic

Znesek finančnih instrumentov, katerih poštene vred razkritje: MSRP 7, 30.(e) člen
nosti predhodno ni bilo mogoče zanesljivo izmeriti in
za katere je bilo pripoznanje odpravljeno, ob odpravi
pripoznanja. [glej: Knjigovodska vrednost [member];
Finančni instrumenti, razred [member]]

Znesek finančnih instrumentov, ki so predmet izvršlji primer: MSRP 7, IG40.D člen,
vega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali primer: MSRP 7, 13.C(d)(i) člen
podobnega dogovora in ki niso bili pobotani s finanč
nimi obveznostmi. [glej: Finančne obveznosti]

Znesek finančnih instrumentov, ki so predmet izvršlji primer: MSRP 7, IG40.D člen,
vega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali primer: MSRP 7, 13.C(d)(i) člen
podobnega dogovora in ki niso bili pobotani s finanč
nimi sredstvi. [glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

SL

Finančni instrumenti, ki so
predmet izvršljivega sploš
nega
dogovora
o
vzajemnem pobotanju ali
podobnega dogovora, ki
niso bili pobotani s finanč
nimi obveznostmi

Finančni instrumenti, ki so
predmet izvršljivega sploš
nega
dogovora
o
vzajemnem pobotanju ali
podobnega dogovora, ki
niso bili pobotani s finanč
nimi sredstvi

Označba
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ifrs-full

Prefix

FinancialLiabilities

Element name/role URI

X instant credit

Element type and
attributes

Finančne obveznosti

Označba

Sklic

Znesek obveznosti, ki so: (a) pogodbena obveza: (i) izro razkritje: MSRP 7, 25. člen
čiti denar ali drugačno finančno sredstvo drugemu
podjetju, ali (ii) zamenjati z drugim podjetjem finančna
sredstva ali finančne obveznosti pod pogoji, ki utegnejo
biti neugodni za podjetje, ali (b) pogodba, ki se lahko
poravna ali se bo poravnala z lastnimi kapitalskimi
instrumenti podjetja in je: (i) neizpeljan (instrument),
za katerega je podjetje (lahko) zavezano izročiti spre
menljivo število lastnih kapitalskih instrumentov podje
tja, ali (ii) izpeljan instrument, ki se lahko ali se bo
poravnal drugače kot z zamenjavo določenega zneska
denarja ali drugega finančnega sredstva za določeno
število lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. Za ta
namen so pravice, opcije ali nakupni boni za pridobitev
določenega števila lastnih kapitalskih instrumentov
podjetja v zameno za določen znesek v kateri koli valuti
kapitalski instrumenti, če podjetje vsem svojim obsto
ječim lastnikom istega razreda ponudi sorazmerno
pravice, opcije ali nakupne bone lastnih neizpeljanih
kapitalskih instrumentov. Poleg tega za navedeni
namen lastni kapitalski instrumenti podjetja ne zajemajo
prodajljivih finančnih instrumentov, ki so razvrščeni kot
kapitalski instrumenti v skladu s 16.A in 16.B členom
MRS 32, instrumentov, ki določajo, da mora podjetje
drugi stranki izročiti sorazmerni delež čistih sredstev
podjetja le pri prenehanju obstoja, in so razvrščeni kot
kapitalski instrumenti v skladu s 16.C in 16.D členom
MRS 32, ali instrumentov, ki so pogodbe za prihodnji
prejem ali izročitev lastnih kapitalskih instrumentov
podjetja. Instrument, ki ustreza opredelitvi pojma
finančna obveznost, je razvrščen kot kapitalski instru
ment, če ima vse značilnosti in izpolnjuje pogoje iz
16.A in 16.B člena ali 16.C in 16.D člena MRS 32. [glej:
Finančni instrumenti, razred [member]; Finančna sred
stva; Izpeljani finančni instrumenti [member]]

Pojasnilo oznake

29.5.2019
SL
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Finančne obveznosti, po Poštena vrednost finančnih obveznosti. [glej: Po pošteni razkritje: MSRP 7, 25. člen
pošteni vrednosti
vrednosti [member]; Finančne obveznosti]

Finančne obveznosti po Ta pripadnik pomeni razred finančnih obveznosti, razkritje: MSRP 7, B2.(a) člen
pošteni vrednosti, razred merjenih po pošteni vrednosti. [glej: Finančne obvezno
[member]
sti; po pošteni vrednosti [member]]

FinancialLiabilitiesAtFairVa X instant credit
lue

FinancialLiabilitiesAtFairVa member
lueMember

ifrs-full

ifrs-full

Finančne obveznosti po Ta pripadnik pomeni razred finančnih obveznosti, razkritje: MSRP 7, B2.(a) člen
odplačni vrednosti, razred merjenih po odplačni vrednosti. [glej: Finančne obvez
[member]
nosti po odplačni vrednosti]

SL

member

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCostMember

ifrs-full

Finančne obveznosti po Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih obveznosti po razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen –
odplačni vrednosti, katego odplačni vrednosti. [glej: Finančne obveznosti po datum prenehanja veljavnosti
rija [member]
odplačni vrednosti]
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
8.(g) člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

member

razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
8.(g) člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Sklic

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCostCategoryMember

po Znesek finančnih obveznosti po odplačni vrednosti.
Odplačna vrednost je znesek, po katerem se finančne
obveznosti izmerijo ob začetnem pripoznanju, zmanjšan
za odplačila glavnice, povečan ali zmanjšan za kumula
tivno amortizacijo, z uporabo metode efektivnih obresti,
kakršne koli razlike med navedenim začetnim zneskom
in zneskom ob zapadlosti. [glej: Finančne obveznosti]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Finančne obveznosti
odplačni vrednosti

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCost

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Finančne obveznosti po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [abstract]

Finančne obveznosti po Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih obveznosti po razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
pošteni vrednosti prek pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančne
poslovnega izida, katego obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]
rija [member]

FinancialLiabilitiesAtFairVa member
lueThroughProfitOrLossCa
tegoryMember

ifrs-full

Sklic

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sAbstract

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Finančne obveznosti po Znesek finančnih obveznosti, ki izpolnjujejo enega od razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
pošteni vrednosti prek naslednjih pogojev: (a) ustrezajo opredelitvi „v posesti
poslovnega izida
za trgovanje“ ali (b) ob začetnem pripoznanju jih
podjetje določi kot merjene po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida. Podjetje lahko uporabi to oznako le,
kadar to dovoljuje 4.3.5 člen MSRP 9 (vgrajeni izpeljani
finančni instrumenti) ali kadar to povzroči koristnejše
informacije, ker bodisi (a) odpravi ali bistveno zmanjša
nedoslednost pri merjenju ali pripoznavanju (včasih
imenovano „računovodska neskladnost“), ki bi sicer izha
jala iz merjenja sredstev ali obveznosti oziroma pripo
znavanja z njimi povezanih dobičkov in izgub na
različnih podlagah, bodisi (b) se skupina finančnih
obveznosti ali finančnih sredstev in finančnih obveznosti
upravlja, njena uspešnost pa vrednoti na podlagi poštene
vrednosti v skladu z dokumentirano strategijo obvlado
vanja tveganj ali naložbeno strategijo, informacije o
skupini pa se na navedeni podlagi interno posredujejo
ključnemu poslovodnemu osebju podjetja (kot je opre
deljeno v MRS 24). [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Ključno poslovodno osebje podjetja ali obvladujočega
podjetja [member]; Izpeljani finančni instrumenti [mem
ber]; Finančna sredstva; Finančne obveznosti]

Element type and
attributes

FinancialLiabilitiesAtFairVa X instant credit
lueThroughProfitOrLoss

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Finančne obveznosti po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, določene
ob začetnem pripoznanju
ali pozneje

Finančne obveznosti po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, določene
ob začetnem pripoznanju
ali pozneje, kategorija
[member]

Finančne obveznosti po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki ustre
zajo opredelitvi „v posesti
za trgovanje“, kategorija
[member]

FinancialLiabilitiesAtFairVa X instant credit
lueThroughProfitOrLossDe
signatedAsUponInitialRe
cognition

FinancialLiabilitiesAtFairVa member
lueThroughProfitOrLossDe
signatedUponInitialReco
gnitionCategoryMember

FinancialLiabilitiesAtFairVa member
lueThroughProfitOrLossT
hatMeetDefinitionOfHeld
ForTradingCategoryMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Označba

Finančne obveznosti po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki ustre
zajo opredelitvi „v posesti
za trgovanje“

Element type and
attributes

FinancialLiabilitiesAtFairVa X instant credit
lueThroughProfitOrLossC
lassifiedAsHeldForTrading

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih obveznosti po razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ustrezajo
opredelitvi v posesti za trgovanje. [glej: Finančne obvez
nosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki
ustrezajo opredelitvi „v posesti za trgovanje“]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih obveznosti po razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki so bila kot
take določene ob začetnem pripoznanju ali pozneje.
[glej: Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, določene ob začetnem pripoznanju
ali pozneje]

SL

Znesek finančnih obveznosti po pošteni vrednosti prek razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
poslovnega izida, ki so bile kot take določene ob
začetnem pripoznanju ali pozneje. [glej: Po pošteni vred
nosti [member]; Finančne obveznosti po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida]

Znesek finančnih obveznosti po pošteni vrednosti prek razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
poslovnega izida, ki ustrezajo opredelitvi „v posesti za
trgovanje“. Finančna obveznost je razvrščena kot v
posesti za trgovanje, če: (a) se pridobi ali prevzame pred
vsem za namen prodaje ali ponovnega nakupa v bližnji
prihodnosti; (b) je ob začetnem pripoznanju del portfelja
identificiranih finančnih instrumentov, ki se upravljajo
skupaj in za katere obstajajo dokazi o nedavnem dejan
skem kratkoročnem pobiranju dobičkov; ali (c) je izpe
ljani instrument (razen izpeljanega instrumenta, ki je
pogodba o finančnem poroštvu ali tako določen in učin
kovit instrument za varovanje pred tveganjem). [glej:
Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida]

Pojasnilo oznake
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Finančne obveznosti, prej
določene kot merjene po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, preraz
vrščene
zaradi
zahtev
MSRP 9, začetek uporabe
MSRP 9

Finančne obveznosti, prej
določene kot merjene po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, preraz
vrščene
prostovoljno,
začetek uporabe MSRP 9

member

FinancialLiabilitiesOutsi
deScopeOfIFRS7Member

FinancialLiabilitiesPreviou X instant credit
slyDesignatedAtFairValueT
hroughProfitOrLossButNo
LongerSoDesignatedFir
stApplicationOfIFRS9

FinancialLiabilitiesPreviou X instant credit
slyDesignatedAtFairValueT
hroughProfitOrLossReclas
sifiedDueToRequirement
sOfIFRS9FirstApplicatio
nOfIFRS9

FinancialLiabilitiesPreviou X instant credit
slyDesignatedAtFairValueT
hroughProfitOrLossReclas
sifiedVoluntarilyFirstAppli
cationOfIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek finančnih obveznosti v izkazu finančnega polo razkritje: MSRP 7, 42.I(c) člen –
žaja, za katere je bilo prej določeno, da se merijo po začetek veljavnosti 1.1.2018
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, vendar ni več
tako določeno, ki se jih je podjetje prostovoljno odločilo
prerazvrstiti, ko začne uporabljati MSRP 9. [glej:
Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida]

Znesek finančnih obveznosti v izkazu finančnega polo razkritje: MSRP 7, 42.I(c) člen –
žaja, za katere je bilo prej določeno, da se merijo po začetek veljavnosti 1.1.2018
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, vendar ni več
tako določeno, ki so bile prerazvrščene zaradi zahtev
MSRP 9, ko podjetje začne uporabljati MSRP 9. [glej:
Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida]

Znesek finančnih obveznosti v izkazu finančnega polo razkritje: MSRP 7, 42.I(c) člen –
žaja, za katere je bilo prej določeno, da se merijo po začetek veljavnosti 1.1.2018
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, vendar ni več
tako določeno, ko podjetje začne uporabljati MSRP 9.
[glej: Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida]

SL

Finančne obveznosti, prej
določene kot merjene po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, vendar
ne več tako določene,
začetek uporabe MSRP 9

Finančne obveznosti izven Ta pripadnik pomeni razred finančnih obveznosti, ki so razkritje: MSRP 7, B2.(b) člen
področja uporabe MSRP 7, izven področja uporabe MSRP 7. [glej: Finančne obvez
razred [member]
nosti]

Finančne
obveznosti, Ta pripadnik pomeni združene razrede finančnih obvez razkritje: MSRP 7, 6. člen
razred [member]
nosti. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi
finančnih obveznosti“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: Finančne obveznosti]

member

FinancialLiabilitiesMember

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Finančne obveznosti, kate Ta pripadnik pomeni združene kategorije finančnih razkritje: MSRP 7, 8. člen
obveznosti. Pomeni tudi standardno vrednost za os
gorija [member]
„Kategorije finančnih obveznosti“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik. [glej: Finančna sredstva]

Označba

member

Element type and
attributes

FinancialLiabilitiesCatego
ryMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

member

X instant debit

member

X instant debit

FinancialLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

FinancialLiabilitiesType
Member

FinishedGoods

FixedInterestRateMember

FixedpriceContractsMem
ber

FixturesAndFittings

FixturesAndFittingsMember member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

obveznosti, Znesek, pripoznan na datum prevzema, za finančne primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
na datum obveznosti, prevzete v poslovni združitvi. [glej: Finančne primer: MSRP 3, IE72. člen
obveznosti; Poslovne združitve [member]]

in

vgrajena Vrednost pohištva in vgrajene opreme, ki se nepremi primer: MRS 16, 37.(g) člen
čnine ne drži trajno, uporabljenih pri poslovanju podje
tja.

Pohištvo
in
vgrajena Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih primer: MRS 16, 37.(g) člen
oprema [member]
sredstev, ki predstavlja pohištvo in vgrajeno opremo, ki
se nepremičnine ne drži trajno. [glej: Opredmetena
osnovna sredstva]

Pohištvo
oprema

Pogodbe s fiksno ceno Ta pripadnik pomeni pogodbe s fiksno ceno s kupci. primer: MSRP 15, B89.(d) člen –
[member]
začetek veljavnosti 1.1.2018

mera Ta pripadnik pomeni fiksno obrestno mero. [glej: splošna praksa: MSRP 7, 39. člen
Tveganje spremembe obrestne mere [member]]

dokončani Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost primer: MRS 1, 78.(c) člen,
blaga, ki je bilo dokončano v proizvodnem procesu in splošna praksa: MRS 2, 37. člen
je v posesti za prodajo v rednem poslovanju. [glej: Zalo
ge]

Fiksna
obrestna
[member]

Kratkoročni
proizvodi

Finančne obveznosti, vrsta Ta pripadnik pomeni združene vrste finančnih obvezno razkritje: MSRP 7, B52. člen,
sti. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Vrste razkritje: MSRP 7, B51. člen
[member]
finančnih obveznosti“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: Finančna sredstva]

Finančne
pripoznane
prevzema

Finančne
obveznosti, Znesek finančnih obveznosti, prerazvrščenih v lastniški razkritje: MRS 1, 80.A člen
prerazvrščene v lastniški kapital. [glej: Lastniški kapital; Finančne obveznosti]
kapital

Označba

SL

member

X duration

Element type and
attributes

FinancialLiabilitiesReclassi
fiedIntoEquity

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

member

X duration debit

ForeignDefinedBenefitPlan
sMember

ForeignExchangeRatesAb
stract

ForwardContractMember

FranchiseFeeIncome

FranchisesMember

FuelAndEnergyExpense

FuelAndEnergyExpenseAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

member

member

ForeignCountriesMember

ifrs-full

member

Element type and
attributes

FloatingInterestRateMem
ber

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Ta pripadnik pomeni države izven domicilne države razkritje: MSRP 8, 33.(b) člen,
podjetja. [glej: Domicilna država [member]]
razkritje: MSRP 8, 33.(a) člen

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki splošna praksa: MRS 38, 119.
predstavljajo pravico do poslovanja podjetja z uporabo člen
imena, trgovskega blaga, storitev, metodologij, promo
cijske podpore, trženja in dobav drugega podjetja. [glej:
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Uradni list Evropske unije

Odhodki za gorivo in ener
gijo [abstract]

Odhodki za gorivo in ener Znesek odhodkov, ki izhajajo iz porabe goriva in ener splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
gije.
člen
gijo

Franšize [member]

Prihodek iz provizije za Znesek prihodkov iz provizij za uporabo franšizne splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
uporabo franšizne pravice pravice.

SL

Nestandardizirana
Ta pripadnik pomeni pogodbo med strankama za splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
terminska pogodba [mem prodajo ali nakup sredstva, ki je podlaga, na določen člen
ber]
datum v prihodnosti za vnaprej določeno poravnalno
ceno.

Devizni tečaji [abstract]

Tuji programi z določe Ta pripadnik pomeni tuje programe z določenimi primer: MRS 19, 138.(a) člen
zaslužki. [glej: Programi z določenimi zaslužki [mem
nimi zaslužki [member]
ber]]

Tuje države [member]

Variabilna obrestna mera Ta pripadnik pomeni variabilno obrestno mero. [glej: splošna praksa: MSRP 7, 39. člen
Tveganje spremembe obrestne mere [member]]
[member]

Označba

29.5.2019
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member

X duration credit

FuturesContractMember

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAsset
sMeasuredAtAmortised
Cost

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAsset
sMeasuredAtAmortisedCo
stAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

FutureFinanceChargeOnFi
nanceLease

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

FuelExpense

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Znesek odhodkov, ki izhajajo iz porabe goriva.

Pojasnilo oznake

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

Sklic

Dobiček (izguba), ki je
posledica odprave pripo
znanja finančnih sredstev,
merjenih po odplačni vred
nosti [abstract]

Dobiček (izguba), ki je Dobiček (izguba), ki je posledica odprave pripoznanja razkritje: MRS 1, 82.(aa) člen
posledica odprave pripo finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti. [glej:
znanja finančnih sredstev, Finančna sredstva po odplačni vrednosti]
merjenih po odplačni vred
nosti

SL

Standardizirana terminska Ta pripadnik pomeni standardizirano pogodbo, s katero splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
se trguje na borzi, za prodajo ali nakup sredstva, ki je člen
pogodba [member]
podlaga, na določen datum v prihodnosti za vnaprej
določeno poravnalno ceno.

Prihodnji finančni stroški Znesek, ki predstavlja razliko med prihodnjimi najmanj razkritje: MRS 17, 31.(b) člen –
iz finančnega najema
šimi plačili najemnin za finančni najem in njihovo datum prenehanja veljavnosti
sedanjo vrednostjo. Najmanjša plačila najemnin so 1.1.2019
znesek, ki ga najemnik mora ali ga bo najverjetneje
moral plačati med trajanjem najema – razen pogojne
najemnine, stroškov storitev in davkov, ki jih mora
plačati najemodajalec in jih dobi povrnjene – skupaj z:
(a) pri najemniku – vsemi zneski, za katere jamči
najemnik ali z njim povezana stranka, ali (b) pri naje
modajalcu – vso preostalo vrednostjo, za katero najemo
dajalcu jamči: (i) najemnik, (ii) z najemnikom povezana
oseba ali (iii) tretja oseba, ki ni povezana z najemoda
jalcem in ki je finančno sposobna poravnati obveznosti
iz jamstva.

Odhodki za gorivo

Označba

L 143/450
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Sklic

GainLossOnChangeInFair
ValueOfHedgedItemUse
dAsBasisForRecognising
HedgeIneffectiveness

ifrs-full

Dobiček (izguba) zaradi
spremembe poštene vred
nosti pred tveganjem varo
vane postavke, ki se upora
blja kot podlaga za pripo
znanje
neučinkovitosti
varovanja pred tveganjem

Dobiček (izguba) iz prene
hanja
konsolidiranja
odvisnih podjetij zaradi
spremembe statusa nalož
benega podjetja

X duration credit

GainLossOnCessationOf
ConsolidationOfSubsidia
riesDueToChangeOfInvest
mentEntityStatus

ifrs-full

X duration credit

Dobiček (izguba) iz dejav
nosti prenosa v obdobju,
ki predstavlja največjo
dejavnost prenosa

GainLossOfDerecognisedFi X duration credit
nancialAssetsRepresenting
GreatestTransferActivity

ifrs-full

Dobiček (izguba) iz spremembe poštene vrednosti pred
tveganjem varovane postavke, ki se uporablja kot
podlaga za pripoznanje neučinkovitosti varovanja pred
tveganjem. Neučinkovitost varovanja pred tveganjem je
obseg, v katerem so spremembe poštene vrednosti ali
denarnih tokov instrumenta za varovanje pred tvega
njem večje ali manjše od sprememb pred tveganjem
varovane postavke.

razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(iv) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.B(b)(i) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018

Dobiček (izguba), ki izhaja iz prenehanja konsolidiranja razkritje: MSRP 12, 9.B(b) člen
odvisnih podjetij zaradi spremembe statusa naložbenega
podjetja. [glej: Razkritje naložbenih podjetij [text block];
Odvisna podjetja [member]]

SL

Dobiček (izguba), pripoznan iz prenosa finančnih sred razkritje: MSRP 7, 42.G(c)(ii) člen
stev v tistem delu poročevalskega obdobja, v katerem je
potekala največja dejavnost prenosa, če skupni znesek
prejemkov iz dejavnosti prenosa (ki so upravičena do
odprave pripoznanja) ni enakomerno porazdeljen po
poročevalskem obdobju. [glej: Finančna sredstva]

Dobiček
(izguba)
iz Dobiček (izguba) iz finančnih sredstev, za katera je bilo razkritje: MSRP 7, 42.G(a) člen
finančnih sredstev, za pripoznanje odpravljeno, pripoznan na datum prenosa
katere je bilo pripoznanje sredstev. [glej: Finančna sredstva]
odpravljeno, na datum
prenosa

GainLossOfDerecognisedFi X duration credit
nancialAssetsAtDateOf
Transfer

Dobiček (izguba), ki je posledica razlike med knjigo razkritje: OPMSRP 19, 11. člen
vodsko vrednostjo finančne obveznosti, ki je prenehala,
in meritvijo nadomestila (izdani kapitalski instrumenti),
plačanega upniku. [glej: Knjigovodska vrednost [mem
ber]]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Dobiček (izguba), ki je
posledica razlike med knji
govodsko
vrednostjo
finančne obveznosti, ki je
prenehala, in plačanim
nadomestilom

Element type and
attributes

GainLossArisingFromDiffe X duration credit
renceBetweenCarryingA
mountOfFinancialLiabili
tyExtinguishedAndConside
rationPaid

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Dobiček (izguba) ob dolo
čitvi, da se finančni instru
ment meri po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida, ker se za upravljanje
kreditnega tveganja upora
blja
kreditni
izpeljani
finančni instrument
Dobiček
naslova
varovanja

GainLossOnDesignationOf X duration credit
FinancialInstrumentAsMea
suredAtFairValueThrough
ProfitOrLossBecauseCredit
DerivativeIsUsedToMana
geCreditRisk

GainLossOnHedgeIneffecti
veness

ifrs-full

ifrs-full

19,

19,

Dobiček (izguba), pripoznan ob določitvi, da se finančni razkritje: MSRP 7, 24.G(b) člen –
instrument ali njegov del meri po pošteni vrednosti prek začetek veljavnosti 1.1.2018
poslovnega izida, ker se za upravljanje kreditnega
tveganja tega finančnega instrumenta uporablja kreditni
izpeljani finančni instrument. [glej: Kreditno tveganje
[member]; Izpeljani finančni instrumenti [member];
Finančni instrumenti, razred [member]]

Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila, ki je posle razkritje:
MRS
dica dobička (izgube) zaradi sprememb učinka omejitve 141.(c)(iv) člen
pravic do povračila na zgornjo mejo sredstva, razen
zneskov, ki so vključeni v prihodke od obresti ali
odhodke za obresti. [glej: Prihodki od obresti]

MRS
Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje:
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki je posledica 141.(c)(iv) člen
dobička (izgube) zaradi sprememb učinka omejitve
čistega sredstva določenega zaslužka na zgornjo mejo
sredstva, razen zneskov, ki so vključeni v prihodke od
obresti ali odhodke za obresti. [glej: Prihodki od obresti;
Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določe
nega zaslužka)]

(izguba)
iz Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovitosti varovanja razkritje: MSRP 7, 24.C(a)(i) člen
neučinkovitosti pred tveganjem. Neučinkovitost varovanja pred tvega – začetek veljavnosti 1.1.2018
njem je obseg, v katerem so spremembe poštene vred
nosti ali denarnih tokov instrumenta za varovanje pred
tveganjem večje ali manjše od sprememb pred tveganjem
varovane postavke.

Dobiček (izguba) zaradi
sprememb učinka omejitve
pravic do povračila na
zgornjo mejo sredstva,
pravice do povračila

X duration debit

GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingReimburse
mentRightsToAssetCeiling

ifrs-full

Sklic

Dobiček (izguba) iz spremembe poštene vrednosti razkritje: MSRP 7, 24.A(c) člen –
instrumenta za varovanje pred tveganjem, ki se upora začetek veljavnosti 1.1.2018
blja kot podlaga za pripoznanje neučinkovitosti varo
vanja pred tveganjem. Neučinkovitost varovanja pred
tveganjem je obseg, v katerem so spremembe poštene
vrednosti ali denarnih tokov instrumenta za varovanje
pred tveganjem večje ali manjše od sprememb pred
tveganjem varovane postavke.

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

Dobiček (izguba) zaradi
sprememb učinka omejitve
čistega sredstva določenega
zaslužka na zgornjo mejo
sredstva, čista obveznost
za določene zaslužke (sred
stvo določenega zaslužka)

X duration debit

GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingNetDefined
BenefitAssetToAssetCeiling

ifrs-full

Označba

Dobiček (izguba) zaradi
spremembe poštene vred
nosti instrumenta za varo
vanje pred tveganjem, ki se
uporablja kot podlaga za
pripoznanje
neučinkovi
tosti varovanja pred tvega
njem

Element type and
attributes

GainLossOnChangeInFair X duration credit
ValueOfHedgingInstrumen
tUsedAsBasisForRecogni
singHedgeIneffectiveness

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

GainLossOnHedgeIneffecti
venessRecognisedInProfi
tOrLoss

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursemen
tRights

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursemen
tRightsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

Dobiček (izguba) iz ponov
nega merjenja, pravice do
povračila [abstract]

Dobiček (izguba) iz ponov Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila, ki izhajajo iz razkritje: MRS 19, 141.(c) člen
nega merjenja, pravice do ponovnega merjenja pravic do povračila. [glej: Pravice do
povračila
povračila, po pošteni vrednosti]

Dobiček (izguba) iz ponov
nega merjenja, čista obvez
nost za določene zaslužke
(sredstvo
določenega
zaslužka) [abstract]

razkritje: MSRP 7, 24.C(a)(i) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(ii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(c) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz
ponovnega merjenja te čiste obveznosti za določene
zaslužke (sredstva določenega zaslužka). [glej: Čista
obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka)]

(izguba)
iz Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovitosti varovanja,
neučinkovitosti pripoznan v poslovnem izidu. [glej: Dobiček (izguba)
pripoznan v iz naslova neučinkovitosti varovanja]
izidu

Dobiček (izguba) iz ponov
nega merjenja, čista obvez
nost za določene zaslužke
(sredstvo
določenega
zaslužka)

Dobiček
naslova
varovanja,
poslovnem

Dobiček
(izguba)
iz Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovitosti varovanja, razkritje: MSRP 7, 24.C(a)(i) člen
naslova
neučinkovitosti pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu. [glej: – začetek veljavnosti 1.1.2018
varovanja, pripoznan v Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovitosti varovanja]
drugem
vseobsegajočem
donosu

Dobiček
(izguba)
iz
naslova
neučinkovitosti
varovanja [abstract]

Označba

SL

X duration debit

X duration credit

GainLossOnHedgeIneffecti
venessRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

ifrs-full

Element type and
attributes

GainLossOnHedgeIneffecti
venessAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Dobiček (izguba), ki se
nanaša na pridobljena
opredeljiva sredstva ali
prevzete obveznosti v
poslovni združitvi in je
takšnega obsega, narave
ali učinka, da je razkritje
koristno za razumevanje
računovodskih
izkazov
združenega podjetja

GainLossThatRelatesToI
dentifiableAssetsAcquire
dOrLiabilitiesAssumedIn
BusinessCombination

ifrs-full

Sklic

Dobiček (izguba), ki: (a) se nanaša na pridobljena opre razkritje: MSRP 3, B67.(e) člen
deljiva sredstva ali prevzete obveznosti v poslovni zdru
žitvi in (b) je takšnega obsega, narave ali učinka, da je
razkritje koristno za razumevanje računovodskih
izkazov združenega podjetja. [glej: Poslovne združitve
[member]]

Dobiček (izguba), pripoznan iz merjenja poštene vred razkritje: MSRP 5, 33.(b)(iii) člen
nosti, zmanjšane za stroške prodaje, ali ob odtujitvi sred
stev oz. skupin za odtujitev, ki sestavljajo ustavljeno
poslovanje. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]]

Dobiček (izguba), pripoznan ob odpravi pripoznanja za razkritje: MSRP 7, 30.(e) člen
finančne instrumente, katerih poštene vrednosti pred
hodno ni bilo mogoče zanesljivo izmeriti. [glej: Finančni
instrumenti, razred [member]]

Dobiček (izguba), pripoznan zaradi ponovnega merjenja razkritje: MSRP 3, B64.(p)(ii) člen
na pošteno vrednost deleža v lastniškem kapitalu prev
zetega podjetja, ki ga ima prevzemnik pred poslovno
združitvijo. [glej: Poslovne združitve [member]]

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

Dobiček (izguba), pripo
znan iz merjenja poštene
vrednosti, zmanjšane za
stroške prodaje, ali ob
odtujitvi
sredstev
oz.
skupin za odtujitev, ki
sestavljajo
ustavljeno
poslovanje

GainLossRecognisedOn
X duration credit
MeasurementToFairValue
LessCostsToSellOrOnDi
sposalOfAssetsOrDisposal
GroupsConstitutingDiscon
tinuedOperation

ifrs-full

Dobiček (izguba), pripo
znan ob odpravi pripo
znanja za finančne instru
mente, katerih poštene
vrednosti predhodno ni
bilo mogoče zanesljivo
izmeriti

X duration credit

GainLossRecognisedOnFi
nancialInstrumentsWhose
FairValuePreviouslyCould
NotBeReliablyMeasured

ifrs-full

Dobiček (izguba), pripo
znan zaradi ponovnega
merjenja na pošteno vred
nost deleža v lastniškem
kapitalu prevzetega podje
tja, ki ga ima prevzemnik
pred poslovno združitvijo

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

GainLossRecognisedAsRe
sultOfRemeasuringToFair
ValueEquityInterestInAc
quireeHeldByAcquirerBefo
reBusinessCombination

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Dobički (izgube), ki izha
jajo iz razlike med prejšnjo
odplačno vrednostjo in
pošteno
vrednostjo
finančnih sredstev, preraz
vrščenih
iz
kategorije
merjenja po odplačni vred
nosti v kategorijo merjenja
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

X duration credit
GainsLossesArisingFrom
DifferenceBetweenPre
viousCarryingAmountAnd
FairValueOfFinancialAsset
sReclassifiedAsMeasuredAt
FairValue

GainsLossesArisingFromSa X duration credit
leAndLeasebackTransac
tions

ifrs-full

ifrs-full

Dobički (izgube) iz tran Dobički (izgube) iz transakcij prodaje s povratnim naje razkritje: MSRP 16, 53.(i) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019
sakcij prodaje s povratnim mom.
najemom

Dobički (izgube), ki izhajajo iz razlike med prejšnjo razkritje: MRS 1, 82.(ca) člen –
odplačno vrednostjo in pošteno vrednostjo finančnih začetek veljavnosti 1.1.2018
sredstev, prerazvrščenih iz kategorije merjenja po
odplačni vrednosti v kategorijo merjenja po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Po pošteni vred
nosti [member]; Finančna sredstva po odplačni vredno
sti]

SL

Dobiček, pripoznan v izkazu vseobsegajočega donosa, ki razkritje: MSRP 7, 20.A člen –
izhaja iz odprave pripoznanja finančnih sredstev, začetek veljavnosti 1.1.2018
merjenih po odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva
po odplačni vrednosti]

Dobički, ki so posledica
odprave
pripoznanja
finančnih
sredstev,
merjenih po odplačni vred
nosti

X duration credit

ifrs-full

GainsArisingFromDereco
gnitionOfFinancialAsset
sMeasuredAtAmortised
Cost

GainOnRecoveryOfLoan
sAndAdvancesPreviou
slyWrittenOff

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Dobiček, pripoznan v tran Znesek kakršnega koli dobička, pripoznanega v poslovni razkritje: MSRP 3, B64.(n)(i) člen
sakciji
izpogajanega združitvi, v kateri čisti znesek pridobljenih opredeljivih
nakupa
sredstev in prevzetih obveznosti presega vsoto prenese
nega nadomestila, neobvladujočega deleža v prevzetem
podjetju in pošteno vrednost prejšnjega prevzemniko
vega deleža v lastniškem kapitalu prevzetega podjetja.
[glej: Poslovne združitve [member]]

Pojasnilo oznake

X duration credit

Označba

GainRecognisedInBargain
PurchaseTransaction

Element type and
attributes

Dobiček iz naslova izter Dobiček iz naslova izterjave predhodno odpisanih splošna praksa: MRS 1, 85. člen
jave predhodno odpisanih posojil in predujmov.
posojil in predujmov

Element name/role URI

X duration credit

Prefix

29.5.2019
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L 143/455

GainsLossesArisingFrom
SettlementsNetDefinedBe
nefitLiabilityAsset

GainsLossesOnAvailable
forsaleFinancialAssets

GainsLossesOnCashFlow
HedgesBeforeTax

GainsLossesOnCashFlow
HedgesNetOfTax

GainsLossesOnChangeIn
FairValueEstimatesOfBiolo
gicalAssetsForCurrentPe
riod

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Dobički (izgube) zaradi
spremembe poštene vred
nosti, zmanjšane za stroške
prodaje, bioloških sredstev
v tekočem obdobju

Dobički (izgube) iz varo
vanja denarnih tokov pred
tveganjem, čisti znesek po
odštetju davka

X duration credit

X duration credit

Dobički (izgube) iz varo
vanja denarnih tokov pred
tveganjem, pred obdavčit
vijo

razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
razkritje: MSRP 7, 23.(c) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
24.C(b)(i) člen – začetek veljav
nosti 1.1.2018, razkritje: MSRP
7, 24.E(a) člen – začetek veljav
nosti 1.1.2018

razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
razkritje: MSRP 7, 23.(c) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Dobički (izgube), ki se pojavijo v tekočem obdobju razkritje: MRS 41, 40. člen
zaradi spremembe poštene vrednosti, zmanjšanje za
stroške prodaje, bioloških sredstev. [glej: Biološka sred
stva]

Dobički (izgube) iz varovanja denarnih tokov pred tvega
njem, pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu,
čisti znesek po odštetju davka. [glej: Varovanja denarnih
tokov pred tveganjem [member]]

Dobički (izgube) iz varovanja denarnih tokov pred tvega
njem, pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu,
pred obdavčitvijo. [glej: Varovanja denarnih tokov pred
tveganjem [member]]

SL

X duration credit

Dobički
(izgube)
iz Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, razpoložljivih za razkritje: MSRP 7, 20.(a)(ii) člen –
finančnih sredstev, razpo prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za proda datum prenehanja veljavnosti
ložljivih za prodajo
jo]
1.1.2018

X duration credit

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(d) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz
poravnav. Poravnave so transakcije, ki odpravijo vse
prejšnje pravne ali posredne obveze za del ali celoto
danih zaslužkov po programu z določenimi zaslužki,
ki niso plačilo zaslužkov zaposlencem ali v imenu zapo
slencev, ki je določeno z določbami programa in vklju
čeno v aktuarske predpostavke. [glej: Čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka);
Programi z določenimi zaslužki [member]; Aktuarske
predpostavke [member]]

Pojasnilo oznake

Dobički (izgube) iz naslova
poravnav, čista obveznost
za določene zaslužke (sred
stvo določenega zaslužka)

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

L 143/456
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Dobički (izgube) zaradi
spremembe
vrednosti
terminskih
elementov
nestandardiziranih termin
skih pogodb, pred obdav
čitvijo
Dobički (izgube) zaradi
spremembe
vrednosti
terminskih
elementov
nestandardiziranih termin
skih pogodb, čisti znesek
po odštetju davka

X duration credit

X duration credit

X duration credit

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForeignCurrency
BasisSpreadsNetOfTax

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForwardElement
sOfForwardContractsBefo
reTax

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForwardElement
sOfForwardContractsNe
tOfTax

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfTimeValueOfOp
tionsBeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Dobički (izgube) zaradi spremembe vrednosti terminskih razkritje: MRS 1, 91.(a) člen –
elementov nestandardiziranih terminskih pogodb, pripo začetek veljavnosti 1.1.2018
znani v drugem vseobsegajočem donosu, čisti znesek po
odštetju davka. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Dobički (izgube) zaradi spremembe vrednosti terminskih razkritje: MRS 1, 91.(b) člen –
elementov nestandardiziranih terminskih pogodb, pripo začetek veljavnosti 1.1.2018
znani v drugem vseobsegajočem donosu, pred obdavčit
vijo. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Dobički (izgube) zaradi spremembe vrednosti v bazičnih razkritje: MRS 1, 91.(a) člen –
točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov, pripoznani začetek veljavnosti 1.1.2018
v drugem vseobsegajočem donosu, čisti znesek po
odštetju davka. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Dobički (izgube) zaradi spremembe vrednosti v bazičnih razkritje: MRS 1, 91.(b) člen –
točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov, pripoznani začetek veljavnosti 1.1.2018
v drugem vseobsegajočem donosu, pred obdavčitvijo.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Dobički (izgube) zaradi Dobički (izgube) zaradi spremembe časovne vrednosti razkritje: MRS 1, 91.(b) člen –
spremembe časovne vred opcij, pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, začetek veljavnosti 1.1.2018
nosti opcij, pred obdavčit pred obdavčitvijo. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
vijo

Dobički (izgube) zaradi
spremembe vrednosti v
bazičnih točkah izraženih
valutnih tečajnih razmikov,
pred obdavčitvijo

Sklic

Dobički (izgube), nastali zaradi spremembe poštene splošna praksa: MRS 1, 85. člen
vrednosti izpeljanih finančnih instrumentov, pripoznani
v poslovnem izidu. [glej: Izpeljani finančni instrumenti
[member]]

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

Dobički (izgube) zaradi
spremembe vrednosti v
bazičnih točkah izraženih
valutnih tečajnih razmikov,
čisti znesek po odštetju
davka

X duration credit

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForeignCurrency
BasisSpreadsBeforeTax

ifrs-full

Dobički (izgube) zaradi
spremembe poštene vred
nosti izpeljanih finančnih
instrumentov [abstract]

GainsLossesOnChangeIn
FairValueOfDerivativesAb
stract

Dobički (izgube) zaradi
spremembe poštene vred
nosti izpeljanih finančnih
instrumentov

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

GainsLossesOnChangeIn
FairValueOfDerivatives

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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GainsLossesOnChangeIn
ValueOfTimeValueOfOp
tionsNetOfTax

GainsLossesOnDisposalsO
fInvestmentProperties

GainsLossesOnDisposalsO
fInvestmentPropertiesAb
stract

GainsLossesOnDisposalsO
fInvestmentPropertyCarrie
dAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModel

GainsLossesOnDisposalsO
fInvestmentPropertyCarrie
dAtCostWithinFairValue
Model

GainsLossesOnDisposalsO
fInvestments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

razkritje: MRS 1, 98.(d) člen

Dobički (izgube) iz odtujitev naložbenih nepremičnin, razkritje: MRS 40, 78.(d)(iii) člen
izkazanih po nabavni vrednosti v okviru modela poštene – datum prenehanja veljavnosti
vrednosti. [glej: Po nabavni vrednosti v okviru modela 1.1.2019
poštene vrednosti [member]; Naložbene nepremičnine]

Dobički (izgube) iz odtujitev naložbenih nepremičnin, razkritje: MRS 40, 78.(d)(iii) člen
izkazanih po nabavni vrednosti ali v skladu z MSRP – začetek veljavnosti 1.1.2019
16 v okviru modela poštene vrednosti. [glej: Po nabavni
vrednosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela
poštene vrednosti [member]; Naložbene nepremičnine]

Dobički (izgube) iz odtu Dobički (izgube) iz odtujitev naložb.
jitev naložb

Dobički (izgube) iz odtu
jitev naložbenih nepremi
čnin, izkazanih po nabavni
vrednosti v okviru modela
poštene vrednosti

Dobički (izgube) iz odtu
jitev naložbenih nepremi
čnin, izkazanih po nabavni
vrednosti ali v skladu z
MSRP 16 v okviru modela
poštene vrednosti

Dobički (izgube) iz odtu
jitve naložbenih nepremi
čnin [abstract]

Uradni list Evropske unije

X duration credit

X duration credit

Sklic

Dobički (izgube) zaradi spremembe časovne vrednosti razkritje: MRS 1, 91.(a) člen –
opcij, pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, začetek veljavnosti 1.1.2018
čisti znesek po odštetju davka. [glej: Drugi vseobsegajoči
donos]

Pojasnilo oznake

Dobički (izgube) iz odtu Dobički (izgube) iz odtujitev naložbenih nepremičnin. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
jitev naložbenih nepremi [glej: Naložbene nepremičnine]
čnin

Dobički (izgube) zaradi
spremembe časovne vred
nosti opcij, čisti znesek
po odštetju davka

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

L 143/458
29.5.2019

X duration credit

X duration credit

GainsLossesOnDisposalsO
fOtherNoncurrentAssets

GainsLossesOnDisposal
sOfPropertyPlantAndE
quipment

GainsLossesOnDisposal
sOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
BeforeTax

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
NetOfTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Dobički
(izgube)
iz
tečajnih razlik pri prevedbi,
čisti znesek po odštetju
davka

Dobički (izgube) iz tečajnih razlik pri prevedbi računo razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
vodskih izkazov poslovnih enot v tujini, pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu, čisti znesek po odštetju
davka. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Dobički
(izgube)
iz Dobički (izgube) iz tečajnih razlik pri prevedbi računo razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
tečajnih razlik pri prevedbi, vodskih izkazov poslovnih enot v tujini, pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu, pred obdavčitvijo. [glej:
pred obdavčitvijo
Drugi vseobsegajoči donos]

Dobički (izgube) iz odtu
jitve
opredmetenih
osnovnih
sredstev
[abstract]

Dobički (izgube) iz odtu Dobički (izgube) iz odtujitve opredmetenih osnovnih razkritje: MRS 1, 98.(c) člen
jitve
opredmetenih sredstev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]
osnovnih sredstev

Dobički (izgube) iz odtu Dobički (izgube) iz odtujitev drugih nekratkoročnih sred razkritje: MRS 1, 98. člen
jitev drugih nekratkoročnih stev. [glej: Druga nekratkoročna sredstva]
sredstev

SL

X duration credit

X duration credit

Dobički (izgube) iz odtu
jitev nekratkoročnih sred
stev [abstract]

GainsLossesOnDisposal
sOfNoncurrentAssetsAb
stract

ifrs-full

X duration credit

Dobički (izgube) iz odtu Dobički (izgube) iz odtujitev nekratkoročnih sredstev. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
jitev nekratkoročnih sred [glej: Nekratkoročna sredstva]
stev

Sklic

GainsLossesOnDisposal
sOfNoncurrentAssets

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Dobički (izgube) iz odtu
jitev naložb [abstract]

Element type and
attributes

GainsLossesOnDisposalsO
fInvestmentsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration

GainsLossesOnFairVa
lueAdjustmentAttributable
ToPriceChangesBiologica
lAssets

GainsLossesOnFairVa
lueAdjustmentBiologica
lAssets

GainsLossesOnFairVa
lueAdjustmentBiologica
lAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

iz Znesek tečajnih razlik, pripoznanih v poslovnem izidu,
ki izhajajo iz transakcij v tujih valutah, brez tistih, ki
izhajajo iz finančnih instrumentov, izmerjenih po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida v skladu z
MSRP 9. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Finančni
instrumenti, razred [member]]

Pojasnilo oznake

razkritje: MRS 21, 52.(a) člen,
primer: MRS 7 A Izkaz denarnih
tokov za podjetje, ki ni finančna
institucija

Sklic

Dobički (izgube), ki so posledica spremembe poštene primer: MRS 41, 51. člen, primer:
vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, bioloških sred MRS 41, primer 1 XYZ Dairy Ltd
stev zaradi sprememb cen na trgu. [glej: Biološka sred
stva]

Dobički (izgube) iz prilago
ditve poštene vrednosti,
biološka sredstva [abstract]

Dobički (izgube) iz prilago Dobički (izgube), ki so posledica spremembe poštene razkritje: MRS 41, 50.(a) člen
ditve poštene vrednosti, vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, bioloških sred
biološka sredstva
stev zaradi fizičnih sprememb in sprememb cen na trgu.
[glej: Biološka sredstva]

Dobički (izgube) iz prilago
ditve poštene vrednosti, ki
jo je mogoče pripisati spre
membam cene, biološka
sredstva

Dobički (izgube) iz prilago Dobički (izgube), ki so posledica spremembe poštene primer: MRS 41, 51. člen, primer:
ditve poštene vrednosti, ki vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, bioloških sred MRS 41, primer 1 XYZ Dairy Ltd
jo je mogoče pripisati fizi stev zaradi fizičnih sprememb. [glej: Biološka sredstva]
čnim
spremembam,
biološka sredstva

Dobiček
(izguba)
tečajnih razlik

Označba

SL

X duration

X duration

GainsLossesOnFairVa
lueAdjustmentAttributable
ToPhysicalChangesBiologi
calAssets

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
RecognisedInProfitOrLoss

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtAmortisedCost

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtFairValueThrough
ProfitOrLossClassifiedAs
HeldForTrading

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtFairValueThrough
ProfitOrLossDesignatedA
sUponInitialRecognition

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtFairValueThrough
ProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

iz Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 20.(a)(vi) člen
po odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva po odplačni – začetek veljavnosti 1.1.2018
vrednosti]

Dobički
(izgube)
iz
finančnih
sredstev po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, dolo
čenih ob začetnem pripo
znanju ali pozneje

Dobički
(izgube)
iz
finančnih
sredstev po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki se
obvezno merijo po pošteni
vrednosti

X duration credit

X duration credit

Dobički
(izgube)
iz
finančnih sredstev, ki se
merijo po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida in so razvrščena kot
v posesti za trgovanje

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, ki se obvezno razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen –
merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v začetek veljavnosti 1.1.2018
skladu z MSRP 9. [glej: Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida, ki se obvezno merijo
po pošteni vrednosti; Dobički (izgube) iz finančnih sred
stev po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;
Finančne obveznosti]

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev po pošteni vred razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
nosti prek poslovnega izida, ki so bila kot taka določena
ob začetnem pripoznanju ali pozneje. [glej: Finančna
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
določena ob začetnem pripoznanju ali pozneje; Dobički
(izgube) iz finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida]

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, ki se merijo po razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen –
pošteni vrednosti prek poslovnega izida in so razvrščena datum prenehanja veljavnosti
kot v posesti za trgovanje. [glej: Finančna sredstva po 1.1.2018
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razvrščena kot
v posesti za trgovanje; Dobički (izgube) iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

Dobički
(izgube)
iz Dobički (izgube) iz finančnih sredstev po pošteni vred razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
finančnih
sredstev po nosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po
pošteni vrednosti prek pošteni vrednosti prek poslovnega izida]
poslovnega izida

Dobički
(izgube)
finančnih
sredstev
odplačni vrednosti

Dobički (izgube) iz prilago Dobički (izgube) iz sprememb poštene vrednosti nalož razkritje: MRS 40, 76.(d) člen
ditve poštene vrednosti, benih nepremičnin. [glej: Naložbene nepremičnine]
naložbene nepremičnine

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration

Element type and
attributes

GainsLossesOnFairVa
lueAdjustmentInvestment
Property

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Dobički
(izgube)
iz
finančnih sredstev, preraz
vrščenih
iz
kategorije
finančnih sredstev, razpo
ložljivih za prodajo, pripo
znani v poslovnem izidu

Dobički
(izgube)
iz
finančnih sredstev, preraz
vrščenih iz finančnih sred
stev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida,
pripoznani v poslovnem
izidu

X duration credit

GainsLossesOnFinancialAs
setsReclassifiedOutOfAvai
lableforsaleFinancialAsset
sRecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

GainsLossesOnFinancialAs X duration credit
setsReclassifiedOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossReco
gnisedInProfitOrLoss

GainsLossesOnFinancialIn
strumentsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, prerazvrščenih iz razkritje: MSRP 7, 12.A(e) člen –
kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, datum prenehanja veljavnosti
pripoznani v poslovnem izidu. [glej: Finančna sredstva 1.1.2018
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, prerazvrščenih iz razkritje: MSRP 7, 12.A(e) člen –
kategorije razpoložljivih za prodajo, pripoznani v datum prenehanja veljavnosti
poslovnem izidu. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva 1.1.2018
za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

Uradni list Evropske unije

(izgube)
iz
instrumentov

razkritje: MRS 1, 91.(b) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 20.(a)(viii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Sklic

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MRS 1, 91.(a) člen –
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, začetek veljavnosti 1.1.2018
pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, čisti
znesek po odštetju davka. [glej: Finančna sredstva,
merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajo
čega donosa; Drugi vseobsegajoči donos]

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, merjenih po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa,
pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, pred
obdavčitvijo. [glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa; Drugi
vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake

SL

Dobički
finančnih
[abstract]

Dobički
(izgube)
iz
finančnih
sredstev,
merjenih po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa,
čisti znesek po odštetju
davka

X duration credit

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairValueT
hroughOtherComprehensi
veIncomeNetOfTax

ifrs-full

Dobički
(izgube)
iz
finančnih
sredstev,
merjenih po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa,
pred obdavčitvijo

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairValueT
hroughOtherComprehensi
veIncomeBeforeTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/462
29.5.2019

Dobički
(izgube)
iz
finančnih obveznosti po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, dolo
čenih ob začetnem pripo
znanju ali pozneje

Dobički (izgube) iz pred
tveganjem
varovane
postavke, ki jih je mogoče
pripisati
varovanemu
tveganju,
varovanja
poštene vrednosti pred
tveganjem

GainsLossesOnFinancialLia X duration credit
bilitiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossDesignatedA
sUponInitialRecognition

GainsLossesOnHedgedIte
mAttributableToHedge
dRisk

ifrs-full

ifrs-full

Dobički (izgube) iz pred tveganjem varovanih postavk razkritje: MSRP 7, 24.(a)(ii) člen –
pri varovanjih poštene vrednosti pred tveganjem, ki jih datum prenehanja veljavnosti
je mogoče pripisati varovanemu tveganju. [glej: Varo 1.1.2018
vanja poštene vrednosti pred tveganjem [member]]

Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti po pošteni razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
vrednosti prek poslovnega izida, ki so bile kot take
določene ob začetnem pripoznanju ali pozneje. [glej:
Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida, določene ob začetnem pripoznanju ali
pozneje; Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

SL

X duration credit

Dobički
(izgube)
iz
finančnih obveznosti, ki
se merijo po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida in so razvrščene kot
v posesti za trgovanje

GainsLossesOnFinancialLia X duration credit
bilitiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossClassifiedAs
HeldForTrading

ifrs-full

Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti, ki se merijo po razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
pošteni vrednosti prek poslovnega izida in so razvrščene
kot v posesti za trgovanje. [glej: Finančne obveznosti po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida; Dobički
(izgube) iz finančnih obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida]

Dobički
(izgube)
iz Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti po pošteni razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
finančnih obveznosti po vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančne obvez
pošteni vrednosti prek nosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]
poslovnega izida

Sklic

GainsLossesOnFinancialLia X duration credit
bilitiesAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Dobički
(izgube)
iz Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti, merjenih po razkritje: MSRP 7, 20.(a)(v) člen
finančnih obveznosti po odplačni vrednosti. [glej: Finančne obveznosti po
odplačni vrednosti
odplačni vrednosti]

Element type and
attributes

GainsLossesOnFinancialLia X duration credit
bilitiesAtAmortisedCost

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/463

GainsLossesOnHeldtoma
turityInvestments

GainsLossesOnIneffective
nessOfCashFlowHedgesRe
cognisedInProfitOrLoss

GainsLossesOnIneffective
nessOfHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Dobički (izgube) iz instrumentov za varovanje pred razkritje: MSRP 7, 24.(a)(i) člen –
tveganjem pri varovanju poštene vrednosti pred tvega datum prenehanja veljavnosti
njem. [glej: Varovanja poštene vrednosti pred tveganjem 1.1.2018
[member]]

Dobički (izgube) iz neučin
kovitosti
varovanja
denarnih tokov pred tvega
njem,
pripoznani
v
poslovnem izidu

Dobički (izgube) iz neučin
kovitosti varovanja čistih
finančnih
naložb
v
poslovne enote v tujini,
pripoznani v poslovnem
izidu

X duration credit

X duration credit

Dobički (izgube) iz neučinkovitega dela varovanja čistih razkritje: MSRP 7, 24.(c) člen –
finančnih naložb v poslovne enote v tujini, pripoznani v datum prenehanja veljavnosti
poslovnem izidu. [glej: Varovanja čistih finančnih naložb 1.1.2018
v poslovne enote v tujini pred tveganji [member]]

Dobički (izgube) iz neučinkovitega dela varovanja razkritje: MSRP 7, 24.(b) člen –
denarnih tokov pred tveganjem, pripoznani v poslovnem datum prenehanja veljavnosti
izidu. [glej: Varovanja denarnih tokov pred tveganjem 1.1.2018
[member]]

Dobički
(izgube)
iz Dobički (izgube) iz finančnih naložb v posesti do zapad razkritje: MSRP 7, 20.(a)(iii) člen
finančnih naložb v posesti losti. [glej: Finančne naložbe v posesti do zapadlosti]
– datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018
do zapadlosti

Dobički (izgube) iz instru
menta za varovanje pred
tveganjem,
varovanje
poštene vrednosti pred
tveganjem

X duration credit

GainsLossesOnHedgingIn
strument

ifrs-full

razkritje: MRS 39, 102.(a) člen,
razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
razkritje: MSRP 9, 6.5.13.(a) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(i) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.E(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

razkritje: MRS 39, 102.(a) člen,
razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
razkritje: MSRP 9, 6.5.13.(a) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018

Dobički (izgube) iz varovanja čistih finančnih naložb v
poslovne enote v tujini, pripoznani v drugem vseobse
gajočem donosu, pred obdavčitvijo. [glej: Drugi vseobse
gajoči donos]

Dobički (izgube) iz varovanja čistih finančnih naložb v
poslovne enote v tujini, pripoznani v drugem vseobse
gajočem donosu, čisti znesek po odštetju davka. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos]

Sklic

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

Dobički (izgube) iz varo
vanja
čistih
finančnih
naložb v poslovne enote
v tujini, čisti znesek po
odštetju davka

GainsLossesOnHedgesOf
X duration credit
NetInvestmentsInForeignO
perationsNetOfTax

Dobički (izgube) iz varo
vanja
čistih
finančnih
naložb v poslovne enote
v tujini, pred obdavčitvijo

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

GainsLossesOnHedgesOf
X duration credit
NetInvestmentsInForeignO
perationsBeforeTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/464
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

GainsLossesOnNetMoneta
ryPosition

GainsLossesOnNetMove
X duration credit
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLossBefore
Tax

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MRS 1, 98.(f) člen

Dobički (izgube) iz čistega
gibanja stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, pove
zanega s postavkami, ki
bodo prerazvrščene v
poslovni izid, pred obdav
čitvijo

Dobički (izgube) iz čistega gibanja stanj na kontih odlo razkritje: MSRP 14, 22.(b) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanega s
postavkami, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid,
priznani v drugem vseobsegajočem donosu, pred obdav
čitvijo. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [member]; Drugi vseobsegajoči
donos]

Dobički (izgube) iz čistega Dobički (izgube), ki predstavljajo razliko, ki nastane pri razkritje: MRS 29, 9. člen
preračunu nedenarnih sredstev, lastniškega kapitala in
denarnega položaja
postavk v izkazu vseobsegajočega donosa ter prilagoditvi
sredstev in obveznosti, vezanih na indeks, pri hiperinf
lacijskem poročanju.

GainsLossesOnLoansAn
dReceivables

ifrs-full

iz Dobički (izgube) iz poravnav v pravdah.

Dobički
(izgube)
iz
poravnav pravd [abstract]

Dobički
(izgube)
poravnav pravd

X duration credit

GainsLossesOnLitigation
SettlementsAbstract

ifrs-full

Sklic

Dobički (izgube) iz posojil Dobički (izgube) iz posojil in terjatev. [glej: Posojila in razkritje: MSRP 7, 20.(a)(iv) člen –
in terjatev
terjatve]
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

X duration credit

GainsLossesOnLitigation
Settlements

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Dobički (izgube) zaradi Agregatni dobiček (izguba), ki se pojavi v tekočem razkritje: MRS 41, 40. člen
začetnega
pripoznanja obdobju zaradi začetnega pripoznanja bioloških sredstev
bioloških
sredstev
in in kmetijskih pridelkov. [glej: Biološka sredstva]
kmetijskih pridelkov v
tekočem obdobju

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

GainsLossesOnInitialReco
gnitionOfBiologicalAssets
ForCurrentPeriod

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/465

Dobički (izgube) iz čistega
gibanja stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, pove
zanega s postavkami, ki
bodo prerazvrščene v
poslovni izid, čisti znesek
po odštetju davka

Dobički (izgube) iz ponov
nega merjenja finančnih
sredstev, razpoložljivih za
prodajo, pred obdavčitvijo

Dobički (izgube) iz ponov
nega merjenja finančnih
sredstev, razpoložljivih za
prodajo, čisti znesek po
odštetju davka

Dobički oziroma izgube iz
naknadnega
povečanja
poštene vrednosti, zmanj
šane za stroške prodaje, ki
ne presega pripoznane
nabrane izgube zaradi
oslabitve, oziroma delnega
odpisa do poštene vredno
sti, zmanjšane za stroške
prodaje

GainsLossesOnRemeasurin X duration credit
gAvailableforsaleFinancia
lAssetsBeforeTax

GainsLossesOnRemeasurin X duration credit
gAvailableforsaleFinancia
lAssetsNetOfTax

GainsLossesOnSubsequen X duration credit
tIncreaseInFairValueLessCo
stsToSellNotInExcessOfRe
cognisedCumulativeImpair
mentLoss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

GainsLossesOnNetMove
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLossNetOf
Tax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Dobički iz naknadnega povečanja poštene vrednosti, razkritje: MSRP 5, 41.(c) člen
zmanjšane za stroške prodaje (ki ne presega pripoznane
nabrane izgube zaradi oslabitve) in izgube iz delnega
odpisa do poštene vrednosti, zmanjšane za stroške
prodaje nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev
v posesti za prodajo.

razkritje: MRS 1, 91.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
20.(a)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

razkritje: MRS 1, 91.(b) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
20.(a)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

SL

Dobički (izgube) iz ponovnega merjenja finančnih sred
stev, razpoložljivih za prodajo, pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu, čisti znesek po odštetju davka.
[glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo]

Dobički (izgube) iz ponovnega merjenja finančnih sred
stev, razpoložljivih za prodajo, pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu, pred obdavčitvijo. [glej:
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo]

Dobički (izgube) iz čistega gibanja stanj na kontih odlo razkritje: MSRP 14, 22.(b) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanega s
postavkami, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid,
priznani v drugem vseobsegajočem donosu, čisti znesek
po odštetju davka. [glej: Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake

L 143/466
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

X duration

X duration

X duration credit

GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIn
struments

GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeFairValueMeasure
mentLiabilities

GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeOnFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponI
nitialRecognitionOrSubse
quently

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAttributable
ToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForAssets
HeldAtEndOfPeriodFairVa
lueMeasurement

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Dobički (izgube), pripo
znani v poslovnem izidu,
ki jih je mogoče pripisati
spremembi nerealiziranih
dobičkov ali izgub za sred
stva v posesti na koncu
obdobja,
merjenje
po
pošteni vrednosti

Dobički
(izgube)
iz
finančnih obveznosti po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, dolo
čenih ob začetnem pripo
znanju ali pozneje, pripo
znani v drugem vseobsega
jočem donosu

Dobički (izgube), pripo
znani v drugem vseobsega
jočem donosu, merjenje
poštene vrednosti, obvez
nosti

Dobički (izgube), pripo
znani v drugem vseobsega
jočem donosu, merjenje
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Dobički (izgube), pripoznani v poslovnem izidu, za sred razkritje: MSRP 13, 93.(f) člen
stva, merjena po pošteni vrednosti, ki jih je mogoče
pripisati spremembi nerealiziranih dobičkov ali izgub v
zvezi s tistimi sredstvi, ki so v posesti na koncu poro
čevalskega obdobja. [glej: Po pošteni vrednosti [mem
ber]]

Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti po pošteni razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
vrednosti prek poslovnega izida, ki so bile kot take
določene ob začetnem pripoznanju ali pozneje, pripo
znani v drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Dobički
(izgube) iz finančnih obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, določenih ob začetnem pripo
znanju ali pozneje]

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti obvezno razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
sti, pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu. [glej:
Po pošteni vrednosti [member]; Drugi vseobsegajoči
donos]

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti lastnih razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]; Drugi vseobsegajoči donos]

Dobički (izgube), pripo Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti sredstev, razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
znani v drugem vseobsega pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Po
jočem donosu, merjenje pošteni vrednosti [member]; Drugi vseobsegajoči donos]
poštene vrednosti, sredstva

Označba

SL

X duration credit

X duration

Element type and
attributes

GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeFairValueMeasure
mentAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/467

Dobički (izgube), pripo Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti sredstev, razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i) člen
znani v poslovnem izidu, pripoznani v poslovnem izidu. [glej: Po pošteni vred
merjenje poštene vrednosti, nosti [member]]
sredstva

X duration

X duration

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementAssets

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementEntitysOwnEqui
tyInstruments

ifrs-full

ifrs-full

Dobički (izgube), pripo Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti lastnih razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i) člen
znani v poslovnem izidu, kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznani v
merjenje poštene vrednosti, poslovnem izidu. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]
lastni kapitalski instru
menti podjetja

SL

Dobički (izgube), pripoznani v poslovnem izidu, za razkritje: MSRP 13, 93.(f) člen
obveznosti, merjene po pošteni vrednosti, ki jih je
mogoče pripisati spremembi nerealiziranih dobičkov ali
izgub v zvezi s tistimi obveznostmi, ki so v posesti na
koncu poročevalskega obdobja. [glej: Po pošteni vred
nosti [member]]

Dobički (izgube), pripo
znani v poslovnem izidu,
ki jih je mogoče pripisati
spremembi nerealiziranih
dobičkov ali izgub za
obveznosti v posesti na
koncu obdobja, merjenje
po pošteni vrednosti

GainsLossesRecognisedIn
X duration credit
ProfitOrLossAttributable
ToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForLiabili
tiesHeldAtEndOfPeriodFair
ValueMeasurement

ifrs-full

Sklic

Dobički (izgube), pripoznani v poslovnem izidu, za razkritje: MSRP 13, 93.(f) člen
lastne kapitalske instrumente podjetja, merjena po
pošteni vrednosti, ki jih je mogoče pripisati spremembi
nerealiziranih dobičkov ali izgub v zvezi s tistimi instru
menti, ki so v posesti na koncu poročevalskega obdobja.
[glej: Po pošteni vrednosti [member]; Lastni kapitalski
instrumenti podjetja [member]]

Pojasnilo oznake

Dobički (izgube), pripo
znani v poslovnem izidu,
ki jih je mogoče pripisati
spremembi nerealiziranih
dobičkov ali izgub za
lastne kapitalske instru
mente podjetja v posesti
na
koncu
obdobja,
merjenje po pošteni vred
nosti

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAttributable
ToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForEntity
sOwnEquityInstruments
HeldAtEndOfPeriodFairVa
lueMeasurement

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/468
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

GainsOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

GainsOnDisposalsOfInvest X duration credit
mentProperties

GainsOnDisposalsOfInvest X duration credit
ments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

Dobički, nastali zaradi sprememb poštene vrednosti splošna praksa: MRS 1, 85. člen
izpeljanih finančnih instrumentov, pripoznani v
poslovnem izidu. [glej: Izpeljani finančni instrumenti
[member]]

razkritje: MRS 1, 98.(d) člen

Uradni list Evropske unije

Dobički iz odtujitev naložb Dobički iz odtujitve naložb.

Dobički iz odtujitev nalož Dobički iz odtujitev naložbenih nepremičnin. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
benih nepremičnin
Naložbene nepremičnine]
člen

Dobički zaradi spremembe
poštene vrednosti izpe
ljanih finančnih instrumen
tov

Dobički (izgube), pripo Dobički (izgube), pripoznani v povezavi z izgubo obvla razkritje: MSRP 12, 19. člen
znani ob izgubi obvlado dovanja odvisnega podjetja, ki jih je mogoče pripisati
vanja odvisnega podjetja
nekdanjemu obvladujočemu deležu.

SL

X duration credit

GainsLossesRecognisedW
henControlInSubsidiaryI
sLost

ifrs-full

Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti po pošteni razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
vrednosti prek poslovnega izida, ki so bile kot take
določene ob začetnem pripoznanju ali pozneje, pripo
znani v poslovnem izidu. [glej: Dobički (izgube) iz
finančnih obveznosti po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida, določenih ob začetnem pripoznanju ali
pozneje]

Dobički
(izgube)
iz
finančnih obveznosti po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, dolo
čenih ob začetnem pripo
znanju ali pozneje, pripo
znani v poslovnem izidu

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossOnFinancial
LiabilitiesAtFairValueT
hroughProfitOrLossDesi
gnatedUponInitialRecogni
tionOrSubsequently

ifrs-full

X duration credit

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossOnBuyin
gReinsurance

ifrs-full

Dobički (izgube), pripo Dobički (izgube) pripoznane v poslovnem izidu ob razkritje: MSRP 4, 37.(b)(i) člen
znane v poslovnem izidu nakupu pozavarovanja s strani podjetja.
ob nakupu pozavarovanja

Sklic

X duration credit

Pojasnilo oznake

Dobički (izgube), pripo Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti obvezno razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i) člen
znani v poslovnem izidu, sti, pripoznani v poslovnem izidu. [glej: Po pošteni vred
merjenje poštene vrednosti, nosti [member]]
obveznosti

Označba

X duration

Element type and
attributes

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Splošni in administrativni Znesek stroškov, povezanih s splošnimi in administra splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
stroški
tivnimi dejavnostmi podjetja.
člen

Geografska območja [axis] Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 15, B89.(b) člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 8, 33. člen

member

GasDistributionMember

GeneralAndAdministrative X duration debit
Expense

member

GamingLicencesMember

GeographicalAreasAxis

GeographicalAreasMember

GoodsOrServicesTransfer
redAtPointInTimeMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

axis

območja Ta pripadnik pomeni združena geografska območja. primer: MSRP 15, B89.(b) člen –
Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Geografska začetek veljavnosti 1.1.2018,
območja“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
razkritje: MSRP 8, 33. člen

Uradni list Evropske unije

Blago in storitve, prene Ta pripadnik pomeni blago in storitve, prenesene na primer: MSRP 15, B89.(f) člen –
sene v danem trenutku kupce v danem trenutku. [glej: Izvršitvene obveze, izpol začetek veljavnosti 1.1.2018
[member]
njene v danem trenutku [member]]

Geografska
[member]

Distribucija plina [mem Ta pripadnik pomeni dejavnost podjetja, povezano z primer: MSRP 14, IE2. člen,
distribucijo plina.
primer: MSRP 14, 33. člen
ber]

Licence za igre na srečo Ta pripadnik pomeni licence, povezane z igrami na splošna praksa: MRS 38, 119.
[member]
srečo. [glej: Licence [member]]
člen

SL

member

member

razkritje: MRS 1, 98.(f) člen

ifrs-full

Dobički iz poravnav pravd Dobički iz poravnav v pravdah.

GainsOnLitigationSettle
ments

ifrs-full

X duration credit

GainsOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

Dobički iz odtujitve opred Dobički iz odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev. razkritje: MRS 1, 98.(c) člen
metenih osnovnih sredstev [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

Sklic

X duration credit

Pojasnilo oznake

Dobički
iz
odtujitev Dobički iz odtujitev nekratkoročnih sredstev. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nekratkoročnih sredstev
Nekratkoročna sredstva]
člen

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

GainsOnDisposalsOfNon
currentAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Goodwill

GoodwillDerecognisedWit
houtHavingPreviouslyBee
nIncludedInDisposal
GroupClassifiedAsHeldFor
Sale

GoodwillExpectedDeducti
bleForTaxPurposes

GoodwillMember

GovernmentCustomer
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

razkritje:
razkritje:
razkritje:
razkritje:

3, B67.(d)(iv)

MRS 1, 54.(c) člen,
MRS 36, 134.(a) člen,
MRS 36, 135.(a) člen,
MSRP 3, B67.(d) člen

Vrednost dobrega imena, za katerega je bilo pripoznanje razkritje: MSRP
odpravljeno, ne da bi bilo prej vključeno v skupino za člen
odtujitev, razvrščeno kot v posesti za prodajo. [glej:
Dobro ime; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v
posesti za prodajo [member]]

Vrednost sredstva, ki predstavlja prihodnje gospodarske
koristi, ki izhajajo iz drugih sredstev, pridobljenih v
poslovni združitvi, ki niso posamično opredeljena in
ločeno pripoznana. [glej: Poslovne združitve [member]]

Dobro ime [member]

Državni kupci [member]

member

primer: MRS 36, 127. člen

Uradni list Evropske unije

Ta pripadnik pomeni državne kupce. [glej: Država primer: MSRP 15, B89.(c) člen –
[member]]
začetek veljavnosti 1.1.2018

Ta pripadnik pomeni dobro ime. [glej: Dobro ime]

Dobro ime, za katerega se Vrednost dobrega imena v poslovni združitvi, za kate razkritje: MSRP 3, B64.(k) člen
pričakuje, da bo odšteto za rega se pričakuje, da bo za davčne namene odšteto. [glej:
davčne namene
Dobro ime; Poslovne združitve [member]]

Dobro ime, za katerega je
bilo pripoznanje odpra
vljeno, ne da bi bilo prej
vključeno v skupino za
odtujitev, razvrščeno kot v
posesti za prodajo

member

X instant debit

X duration credit

Dobro ime

SL

X instant debit

Blago, ki se proda prek Ta pripadnik pomeni blago, ki se proda prek posredni primer: MSRP 15, B89.(g) člen –
posrednikov [member]
kov.
začetek veljavnosti 1.1.2018

GoodsSoldThroughInter
mediariesMember

ifrs-full

member

Blago, ki se proda nepos Ta pripadnik pomeni blago, ki se proda neposredno primer: MSRP 15, B89.(g) člen –
kupcem.
začetek veljavnosti 1.1.2018
redno kupcem [member]

member

GoodsSoldDirectlyToCon
sumersMember

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Blago in storitve, prene Ta pripadnik pomeni blago in storitve, postopno prene primer: MSRP 15, B89.(f) člen –
sene postopno [member]
sene na kupce. [glej: Izvršitvene obveze, ki se izpolnijo začetek veljavnosti 1.1.2018
postopoma [member]]

Označba

member

Element type and
attributes

GoodsOrServicesTransfer
redOverTimeMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

X instant debit

GovernmentMember

GrossAmountArisingFro
mInsuranceContractsMem
ber

GrossAmountDueFromCu
stomersForContractWor
kAsAsset

GrossAmountDueToCusto
mersForContractWorkA
sLiability

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Pojasnilo oznake

Sklic

Ta pripadnik pomeni vlado, vladne agencije in podobne razkritje: MSRP 8, 34. člen
organe na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Znesek državne pomoči v obliki prenosov sredstev na splošna praksa: MRS 1, 55. člen
podjetje v zameno za upoštevanje nekaterih okoliščin v
preteklosti ali v prihodnosti, ki se nanašajo na poslo
vanje podjetja, pripoznan kot odloženi prihodek. Mednje
se ne uvrščajo tiste oblike državne pomoči, katerih vred
nosti ni mogoče določiti v razumnih mejah, pa tudi ne
transakcij med podjetjem in državo, ki jih ni mogoče
razlikovati od običajnih trgovinskih poslov podjetja.
[glej: Država [member]]

Bruto znesek dolga do Znesek, pripoznan kot obveznost, kot čisti znesek: (a) razkritje: MRS 11, 42.(b) člen –
naročnikov pogodbenega nastalih stroškov, povečanih za pripoznane dobičke, datum prenehanja veljavnosti
zmanjšanih za (b) vsoto pripoznanih izgub in postopno 1.1.2018
dela kot obveznost
zaračunanih zneskov pri vseh še neizpolnjenih pogod
bah, pri katerih postopno zaračunani zneski presegajo
nastale stroške in pripoznane dobičke (zmanjšane za
pripoznane izgube).

Bruto znesek terjatve do Znesek, pripoznan kot sredstvo, kot čisti znesek: (a) razkritje: MRS 11, 42.(a) člen –
naročnikov pogodbenega nastalih stroškov, povečanih za pripoznane dobičke, datum prenehanja veljavnosti
dela kot sredstvo
zmanjšanih za (b) vsoto pripoznanih izgub in postopno 1.1.2018
zaračunanih zneskov pri vseh še neizpolnjenih pogod
bah, pri katerih nastali stroški in pripoznani dobički
(zmanjšani za pripoznane izgube) presegajo postopno
zaračunane zneske.

Bruto znesek, ki izhaja iz Ta pripadnik pomeni bruto znesek, ki izhaja iz zavaro splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
zavarovalnih
pogodb valnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [mem
[member]
ber]]

Država [member]

Državne podpore

Državni dolžniški instru Znesek dolžniških instrumentov v posesti podjetja, ki jih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
menti v posesti
je izdala država. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti; člen
Država [member]]

Označba

SL

member

X instant credit

GovernmentGrants

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

GovernmentDebtInstru
mentsHeld

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

X instant debit

X instant credit

X instant debit

GrossContractualAmount
sReceivableForAcquiredRe
ceivables

GrossFinanceLeaseObliga
tions

GrossFinancialAssetsSetOf
fAgainstFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArran
gementsOrSimilarAgree
ments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

GrossCarryingAmount
Member

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

razkritje: MRS 16, 73.(d) člen,
razkritje: MRS 17, 32. člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 38,
118.(c) člen, razkritje: MRS 40,
79.(c) člen, razkritje: MRS 41,
54.(f) člen, razkritje: MSRP 3,
B67.(d) člen, razkritje: MSRP 7,
35.I člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
35.M člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7, 35.N
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, splošna praksa: MSRP
7, IG29. člen – datum prene
hanja
veljavnosti
1.1.2018,
splošna
praksa:
MSRP
7,
37.(b) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Sklic

Bruto finančna sredstva,
pobotana s finančnimi
obveznostmi,
ki
so
predmet izravnave, izvršlji
vega splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov

Znesek finančnih sredstev, pobotanih s finančnimi razkritje: MSRP 7, 13.C(b) člen
obveznostmi, če podjetje: (a) trenutno ima uradno
izvršljivo pravico pobotati pripoznane zneske in (b)
namerava bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sred
stvo in hkrati poravnati svojo obveznost. [glej: Finančna
sredstva; Finančne obveznosti]

Bruto obveznosti iz finanč Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v primer: MSRP 7, B11.D(a) člen –
nega najema
zvezi z obveznostmi iz finančnega najema pred datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019
odbitkom finančnih obremenitev.

SL

Bruto pogodbeni zneski, ki Bruto pogodbeni zneski, ki se morajo prejeti za terjatve, razkritje: MSRP 3, B64.(h)(ii) člen
se morajo prejeti za prid pridobljene v poslovni združitvi. [glej: Poslovne zdru
obljene terjatve
žitve [member]]

Bruto knjigovodska vred Ta pripadnik pomeni znesek, s katerim se sredstvo
pripozna pred odštetjem vseh akumuliranih amortizacij
nost [member]
skih odpisov in akumuliranih izgub zaradi oslabitve letega. [glej: Stroški amortizacije; Izguba zaradi oslabitve]

Označba
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Bruto finančne obveznosti,
pobotane s finančnimi
sredstvi, ki so predmet
izravnave,
izvršljivega
splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov

Bruto finančne obveznosti,
ki so predmet izravnave,
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov

GrossFinancialLiabilitiesSe X instant credit
tOffAgainstFinancialAssets
SubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArran
gementsOrSimilarAgree
ments

X instant credit

X instant debit

GrossFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArran
gementsOrSimilarAgree
ments

GrossInvestmentInFinance
Lease

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Bruto znesek pripoznanih finančnih obveznosti, ki so razkritje: MSRP 7, 13.C(a) člen
predmet izravnave, izvršljivega splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora. [glej:
Finančne obveznosti]

Znesek finančnih obveznosti, pobotanih s finančnimi razkritje: MSRP 7, 13.C(b) člen
sredstvi, če podjetje: (a) trenutno ima uradno izvršljivo
pravico pobotati pripoznane zneske in (b) namerava
bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in
hkrati poravnati svojo obveznost. [glej: Finančna sred
stva; Finančne obveznosti]

Bruto znesek pripoznanih finančnih sredstev, ki so razkritje: MSRP 7, 13.C(a) člen
predmet izravnave, izvršljivega splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora. [glej:
Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

SL

Bruto naložbe v finančni Celota: (a) najmanjših plačil najemnin pri finančnem razkritje: MRS 17, 47.(a) člen –
najem
najemu s stališča najemodajalca in (b) nezajamčene datum prenehanja veljavnosti
preostale vrednosti, ki ostane najemodajalcu. Najmanjša 1.1.2019
plačila najemnin so znesek, ki ga najemnik mora ali ga
bo najverjetneje moral plačati med trajanjem najema –
razen pogojne najemnine, stroškov storitev in davkov, ki
jih mora plačati najemodajalec in jih dobi povrnjene –
skupaj z: (a) pri najemniku – vsemi zneski, za katere
jamči najemnik ali z njim povezana stranka, ali (b) pri
najemodajalcu – vso preostalo vrednostjo, za katero
najemodajalcu jamči: (i) najemnik, (ii) z najemnikom
povezana oseba ali (iii) tretja oseba, ki ni povezana z
najemodajalcem in ki je finančno sposobna poravnati
obveznosti iz jamstva.

Bruto finančna sredstva, ki
so predmet izravnave,
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

GrossFinancialAssetsSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgree
ments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X instant debit

X instant credit

GrossProfit

GSMLicencesMember

GuaranteesMember

HedgedItemAssets

HedgedItemLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

obveznosti

Sklic

Ta pripadnik pomeni uradne obljube, pogosto pisne, s primer: MSRP 7, B33. člen
katerimi ena stranka prevzame odgovornost za dolgove
ali odgovornosti druge stranke ali s katerimi stranka
zagotovi, da bodo izpolnjeni določeni pogoji.

Ta pripadnik pomeni licence globalnega sistema za splošna praksa: MRS 38, 119.
mobilne komunikacije (GSM). [glej: Licence in franšize] člen

Znesek prihodkov brez stroškov prodaje. [glej: Stroški primer: MRS 1, 103. člen
prodaje; Prihodki]

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v primer: MSRP 7, B11.D(e) člen
zvezi z bruto obvezami za prejem posojila.

iz Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v razkritje: MSRP 16, 58. člen –
zvezi z obveznostmi iz najema pred odbitkom finančnih začetek veljavnosti 1.1.2019,
obremenitev. [glej: Obveznosti iz najemov]
primer: MSRP 7, B11.D(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019

Pojasnilo oznake

Pred tveganjem varovana Vrednost pred tveganjem varovane postavke, pripoznane razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(i) člen
postavka, obveznosti
kot obveznost. [glej: Pred tveganjem varovane postavke – začetek veljavnosti 1.1.2018
[member]]

Pred tveganjem varovana Vrednost pred tveganjem varovane postavke, pripoznane razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(i) člen
postavka, sredstva
kot sredstvo. [glej: Pred tveganjem varovane postavke – začetek veljavnosti 1.1.2018
[member]]

Jamstva [member]

Licence GSM [member]

Bruto dobiček

Bruto obveze iz posojil

Bruto
najema

Označba

SL

member

X instant credit

GrossLoanCommitments

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

GrossLeaseLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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HedgedItemsAxis

HedgedItemsMember

HedgeFundInvestment
sMember

HedgesOfNetInvestmentIn
ForeignOperationsMember

HedgesOfNetInvestment
sInForeignOperationsAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

member

Varovanja čistih finančnih
naložb v poslovne enote
v tujini pred tveganji
[abstract]

Varovanja čistih finančnih
naložb v poslovne enote
v tujini pred tveganji
[member]

Ta pripadnik pomeni varovanja monetarnih postavk
podjetja, ki so v obliki terjatve ali obveznosti do
poslovne enote v tujini, za katere poravnava ni niti
načrtovana niti verjetna v predvidljivi prihodnosti, pred
tveganjem. Poslovna enota v tujini je odvisno podjetje,
pridruženo podjetje, skupni podvig ali podružnica poro
čajočega podjetja, katerih delovanje temelji ali se izvaja v
državi ali valuti, ki za poročajoče podjetje ni domača.

Naložbe v hedge sklade Ta pripadnik pomeni naložbe v hedge sklade.
[member]

member

razkritje: MRS 39, 86.(c) člen,
razkritje: MSRP 7, 24.A člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.B člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.C člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

SL

primer: MSRP 13, IE60. člen,
primer: MSRP 13, 94. člen

Pred tveganjem varovane Ta pripadnik pomeni pred tveganjem varovane postavke. razkritje: MSRP 7, 24.B člen –
postavke [member]
Pred tveganjem varovana postavka je lahko pripoznano začetek veljavnosti 1.1.2018
sredstvo ali obveznost, nepripoznana trdna obveza,
napovedana transakcija ali čista finančna naložba v
poslovno enoto v tujini. Pred tveganjem varovana
postavka je lahko: (a) posamezna postavka ali (b)
skupina postavk (pod pogoji iz 6.6.1.–6.6.6. in
B6.6.1.–B6.6.16. člena MSRP 9). Pred tveganjem varo
vana postavka je lahko tudi sestavina take postavke ali
skupine postavk (glej 6.3.7. in B6.3.7.–B6.3.25. člen
MSRP 9). Predstavlja tudi standardno vrednost za os
„Pred tveganjem varovane postavke“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

Pred tveganjem varovane Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 24.B člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
postavke [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Označba

member

axis

Element type and
attributes

L 143/476
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

axis

member

HedgingInstrumentsAxis

HedgingInstrumentsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MSRP 7, 23.A člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.A člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

SL

Instrumenti za varovanje Ta pripadnik pomeni instrumente za varovanje pred
pred tveganjem [member] tveganjem. Instrument za varovanje pred tveganjem je
lahko določen kot: (a) izpeljan finančni instrument, ki
se meri po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, z
izjemo nekaterih izdanih opcij (glej B6.2.4. člen MSRP
9); (b) neizpeljano finančno sredstvo ali neizpeljana
finančna obveznost, merjena po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, razen če je finančna obveznost, dolo
čena kot merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida, za katero se znesek spremembe njene poštene
vrednosti, ki se lahko pripiše spremembam kreditnega
tveganja navedene obveznosti, predstavi v drugem
vseobsegajočem donosu v skladu s 5.7.7. členom
MSRP 9. Za varovanje pred valutnim tveganjem se
lahko sestavina valutnega tveganja neizpeljanega finanč
nega sredstva ali neizpeljane finančne obveznosti določi
kot instrument za varovanje pred tveganjem, če ni
naložba v kapitalski instrument, za katero se je podjetje
odločilo, da bo spremembe poštene vrednosti predsta
vilo v drugem vseobsegajočem donosu v skladu s 5.7.5.
členom MSRP 9. Predstavlja tudi standardno vrednost
za os „Instrumenti za varovanje pred tveganjem“, če se
ne uporablja noben drug pripadnik.

Instrumenti za varovanje Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 23.A člen –
pred tveganjem [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 7, 24.A člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Instrumenti za varovanje Znesek instrumenta za varovanje pred tveganjem, pripo razkritje: MSRP 7, 24.A(a) člen –
pred tveganjem, obvezno znanega kot obveznost. [glej: Instrumenti za varovanje začetek veljavnosti 1.1.2018
sti
pred tveganjem [member]]

X instant credit

HedgingInstrumentLiabili
ties

razkritje: MSRP 9, 6.6.4. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(vi)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Sklic

Instrumenti za varovanje Znesek instrumenta za varovanje pred tveganjem, pripo razkritje: MSRP 7, 24.A(a) člen –
pred tveganjem, sredstva
znanega kot sredstvo. [glej: Instrumenti za varovanje začetek veljavnosti 1.1.2018
pred tveganjem [member]]

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Dobički (izgube) iz naslova Dobički (izgube) iz naslova varovanja pred tveganjem za
varovanja pred tveganjem varovanje skupine postavk z izravnalnimi pozicijami
za
varovanje
skupine tveganja.
postavk z izravnalnimi
pozicijami tveganja

Označba

X instant debit

HedgingInstrumentAssets

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

HedgingGainsLossesFor
HedgeOfGroupOfItems
WithOffsettingRiskPosi
tions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
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member

HeldtomaturityInvest
mentsCategoryMember

HistoricalVolatilityForSha
resSignificantUnobserva
bleInputsAssets

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Pretekla nestanovitnost za Pretekla nestanovitnost za delnice, ki se uporablja kot primer: MSRP 13, B36.(b) člen
delnice, pomembni neopa pomemben neopazovan vložek ravni 3 za sredstva. [glej:
zovani vložki, sredstva
Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

Finančne naložbe v posesti Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev, ki so razkritje: MSRP 7, 8.(b) člen –
do zapadlosti, kategorija finančne naložbe v posesti do zapadlosti. [glej: Finančne datum prenehanja veljavnosti
[member]
naložbe v posesti do zapadlosti]
1.1.2018

Finančne naložbe v posesti Znesek neizpeljanih finančnih sredstev z določenimi ali razkritje: MSRP 7, 8.(b) člen –
do zapadlosti
določljivimi plačili in določeno zapadlostjo v plačilo, ki datum prenehanja veljavnosti
jih podjetje nedvoumno namerava in zmore posedovati 1.1.2018
do zapadlosti, razen: (a) tistih, ki jih podjetje po
začetnem pripoznanju označi kot po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida; (b) tistih, ki jih podjetje označi
kot razpoložljiva za prodajo, ter (c) tistih, ki ustrezajo
opredelitvi posojil in terjatev. Podjetje ne more razvrstiti
nobenih finančnih sredstev kot v posesti do zapadlosti v
plačilo, če je v tekočem poslovnem letu ali v prejšnjih
dveh poslovnih letih prodalo ali prerazvrstilo več kot
nepomemben znesek finančnih naložb v posesti do
zapadlosti pred zapadlostjo (v več kot nepomembnem
v razmerju do celotne vrednosti naložb v posesti do
zapadlosti), razen prodaj ali prerazvrstitev, ki (i) so
tako blizu zapadlosti v plačilo ali datumu odpoklica
finančnega sredstva (npr. manj kot tri mesece pred
zapadlostjo v plačilo), da spremembe tržne obrestne
mere ne bi mogle pomembno vplivati na pošteno vred
nost finančnega sredstva; (ii) se pojavijo, potem ko
podjetje pobere skoraj celotno izvirno glavnico finanč
nega sredstva z načrtovanimi plačili ali predplačili; ali
(iii) so pripisljivi osamljenemu poslovnemu dogodku,
ki ga podjetje ne obvladuje ter se ne ponavlja in ga
podjetje ne more utemeljeno pričakovati. [glej: Izpeljana
finančna sredstva; Finančne naložbe v posesti do zapad
losti v plačilo; Predplačila]

Označba

SL

X.XX duration

X instant debit

Element type and
attributes

HeldtomaturityInvestments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/478
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[000000] Oznake, ki jih je
treba uporabiti, če so
ustrezne
informacije
prisotne v poročilu

Preprečuje
privzeto
uporabo vrstičnih postavk
(npr. kadar niso izrecno
dovoljene) za scenarij

http://www.esma.europa.
role
eu/xbrl/esef/role/esma_role000000

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsScenario

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsSegment

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
axi_role

esef_all

esma_tech
nical

esma_tech
nical

esef_all

Uradni list Evropske unije

Validacije združevanja osi

Preprečuje
privzeto
uporabo vrstičnih postavk
(npr. kadar niso izrecno
dovoljene) za segment

SL

role

[999
999]
Vrstične
postavke, ki niso določene
glede na dimenzijo

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/esef_role999999

Pretekla nestanovitnost za Pretekla nestanovitnost za delnice, ki se uporablja kot primer: MSRP 13, B36.(b) člen
delnice, pomembni neopa pomemben neopazovan vložek ravni 3 za obveznosti.
zovani vložki, obveznosti
[glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

esef_cor

Sklic

Pretekla nestanovitnost za delnice, ki se uporablja kot primer: MSRP 13, B36.(b) člen
pomemben neopazovan vložek ravni 3 za lastne kapi
talske instrumente podjetja. [glej: Lastni kapitalski instru
menti podjetja [member]; Raven 3 hierarhije poštene
vrednosti [member]]

Pojasnilo oznake

X.XX duration

HistoricalVolatilityForSha
resSignificantUnobserva
bleInputsLiabilities

Pretekla nestanovitnost za
delnice, pomembni neopa
zovani vložki, lastni kapi
talski instrumenti podjetja

Označba

ifrs-full

X.XX duration

Element type and
attributes

HistoricalVolatilityForSha
resSignificantUnobserva
bleInputsEntitysOwnEqui
tyInstruments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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role

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
equ_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
neg1_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
neg2_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
per_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
pos_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
tech_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-110000

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

role

na

negativnih

negativnih

enakovrednosti

dobička

pozitivnih

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

[110 000] Splošne infor
macije o računovodskih
izkazih

Tehnična validacija

Validacija
dejstev

Opozorila glede odstotkov

Validacije
dejstev 2

Validacije
dejstev 1

Validacije
dejstev

Validacije
delnico

Validacije med obdobji

Označba

SL

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
eps_role

esef_all

role

Element type and
attributes

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
cro_role

Element name/role URI

esef_all

Prefix
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http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-210000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-220000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-310000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-320000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-410000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-420000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-610000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800100

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

Element name/role URI

esef_all

Prefix

[800 100] Podvrste sred
stev, obveznosti in lastni
škega kapitala

[610 000] Izkaz spre
memb lastniškega kapitala

[420 000] Izkaz vseobse
gajočega donosa, sestavine
drugega vseobsegajočega
donosa, predstavljene pred
obdavčitvijo

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

role

role

role

[410 000] Izkaz vseobse
gajočega donosa, sestavine
drugega vseobsegajočega
donosa, predstavljene kot
čisti znesek po odštetju
davka

[320 000] Izkaz vseobse
gajočega donosa, poslovni
izid, po naravi odhodkov

[310 000] Izkaz vseobse
gajočega donosa, poslovni
izid, po vlogi odhodkov

[220 000] Izkaz finanč
nega položaja, vrstni red
likvidnosti

[210 000] Izkaz finanč
nega položaja, kratkoročni/
nekratkoročni

Označba

SL

role

role

role

role

role

Element type and
attributes

29.5.2019
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role

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800600

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-810000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-861000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-861200

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-880000

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

[880 000] Pojasnila
Dodatne informacije

–

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

role

[861 200] Pojasnila –
Delniški kapital, rezerve in
drugi deleži v lastniškem
kapitalu

[861 000] Pojasnila –
Analiza drugega vseobse
gajočega
donosa
po
postavkah

[810 000] Pojasnila –
Informacije o podjetju in
izjava o skladnosti z MSRP

[800 600] Seznam raču
novodskih usmeritev

[800 500] Seznam pojas
nil

[800 400] Izkaz spre
memb lastniškega kapitala,
dodatna razkritja

[800
200]
Analiza
prihodkov in odhodkov

Označba

SL

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800400

esef_all

role

Element type and
attributes

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800200

Element name/role URI

esef_all

Prefix
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role

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_12_
role-835110

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_16_
role-822100

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_17_
role-832600

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_18_
role-831110

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_19_
role-834480

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_2_
role-826380

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_20_
role-831400

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

Pojasnila

Pojasnila

Pojasnila

[831 400] Pojasnila
Državne podpore

[826 380]
Zaloge

[834 480] Pojasnila
Zaslužki zaposlencev

[831 110]
Prihodki

[832 600]
Najemi

–

–

–

–

–

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

role

–

[822 100] Pojasnila –
Opredmetena
osnovna
sredstva

[835 110] Pojasnila
Davki iz dobička

[831 710] Pojasnila –
Pogodbe o gradbenih delih

[815 000] Pojasnila –
Dogodki po poročeval
skem obdobju

Označba

SL

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_11_
role-831710

esef_all

role

Element type and
attributes

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_10_
role-815000

Element name/role URI

esef_all

Prefix
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role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_24_
role-818000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_26_
role-710000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_27_
role-825480

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_29_
role-816000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_33_
role-838000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_34_
role-813000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_36_
role-832410

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

–

[832 410] Pojasnila
Oslabitev sredstev

–

[813 000] Pojasnila –
Medletno
računovodsko
poročanje

[838 000] Pojasnila
Dobiček na delnico

[816 000] Pojasnila –
Hiperinflacijsko poročanje

[825 480] Pojasnila –
Ločeni računovodski izkazi

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

role

role

role

role

–

–

[710 000] Izkaz spre
memb čistih sredstev, ki
so na voljo za izplačilo
pokojnin

[818 000] Pojasnila
Povezana stranka

[836 200] Pojasnila
Stroški izposojanja

[842 000] Pojasnila –
Vplivi sprememb deviznih
tečajev

Označba

SL

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_23_
role-836200

esef_all

role

Element type and
attributes

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_21_
role-842000

Element name/role URI

esef_all

Prefix
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role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_40_
role-825100

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_41_
role-824180

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-510000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-520000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-800300

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-851100

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

role

role

Pojasnila

–

–

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

[851 100] Pojasnila
Izkaz denarnih tokov

[800 300] Izkaz denarnih
tokov, dodatna razkritja

[520 000] Izkaz denarnih
tokov, posredna metoda

[510 000] Izkaz denarnih
tokov, neposredna metoda

[824 180]
Kmetijstvo

[825 100] Pojasnila –
Naložbene nepremičnine

[823 180] Pojasnila –
Neopredmetena sredstva

[827 570] Pojasnila –
Druge rezervacije, pogojne
obveznosti in pogojna
sredstva

Označba

SL

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_38_
role-823180

esef_all

role

Element type and
attributes

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_37_
role-827570

Element name/role URI

esef_all

Prefix
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role

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifric_5_
role-868200

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_1_
role-819100

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_12_
role-825700

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_13_
role-823000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_14_
role-824500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_15_
role-831150

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

role

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

[831 150] Pojasnila –
Znesek
prihodkov
iz
naslova pogodb s kupci

[824 500] Pojasnila –
Odloženi zneski zaradi
zakonske regulacije

[823 000] Pojasnila –
Merjenje poštene vrednosti

[825 700] Pojasnila –
Deleži v drugih podjetjih

[819 100] Pojasnila – Prva
uporaba

[868 200] Pojasnila –
Pravica do deležev, ki izha
jajo iz skladov za razgrad
njo, obnovo in ponovno
oživljanje okolja

[868 500] Pojasnila –
Delnice članov v zadrugah
in podobni instrumenti

[811 000] Pojasnila –
Računovodske usmeritve,
spremembe računovodskih
ocen in napake

Označba

SL

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifric_2_
role-868500

esef_all

role

Element type and
attributes

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_8_
role-811000

Element name/role URI

esef_all

Prefix
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role

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_3_
role-817000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_4_
role-836500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_5_
role-825900

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_6_
role-822200

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_7_
role-822390

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_8_
role-871100

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

–

–

–

–

–

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

[871 100] Pojasnila
Poslovni odseki

[822 390] Pojasnila
Finančni instrumenti

[822 200] Pojasnila –
Raziskovanje in vredno
tenje rudnih bogastev

[825 900] Pojasnila –
Nekratkoročna sredstva za
prodajo
in
ustavljeno
poslovanje

[836 500] Pojasnila
Zavarovalne pogodbe

[817 000] Pojasnila
Poslovne združitve

[834 120] Pojasnila –
Dogovori za plačilo na
podlagi delnic

[832 610] Pojasnila
Najemi (MSRP 16)

Označba

SL

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_2_
role-834120

esef_all

role

Element type and
attributes

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_16_
role-832610

Element name/role URI

esef_all

Prefix
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role

role

role

role

role

role

role

role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-901100

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-901500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-903000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-904000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-913000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-990000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/sic_27_
role-832800

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_cor

esef_all

Element type and
attributes

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-901000

Element name/role URI

esef_all

Prefix

Sklic

Uradni list Evropske unije

[832 800] Pojasnila –
Transakcije, ki vključujejo
pravno obliko najema

[990 000] Os – Neplačila

[913 000] Os – Konsolidi
rani in ločeni računovodski
izkazi

[904 000] Os – Sredstva
in obveznosti, razvrščena
kot v posesti za prodajo

Pojasnilo oznake

SL

[903 000] Os – Ohranjeno
in ustavljeno poslovanje

[901 500] Os – Datum
oblikovanja

[901 100] Os – Odmik od
zahteve MSRP

[901 000] Os – Uporaba
za nazaj in sprememba za
nazaj

Označba

L 143/488
29.5.2019

X instant debit

text

IdentifiableIntangibleAsset
sRecognisedAsOfAcquisi
tionDate

IdentificationOfUnadju
stedComparativeInforma
tion

IdentityOfPriceIndex

IFRSsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Pojasnilo oznake

Sklic

MSRP [member]

Ta pripadnik pomeni standarde in pojasnila, ki jih izda razkritje: MSRP 1, 24. člen
Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde
(UOMRS), in zajema (a) Mednarodne standarde računo
vodskega poročanja, (b) Mednarodne računovodske stan
darde, (c) Pojasnila OPMSRP in (d) Pojasnila SOP.
Pomeni tudi standardno vrednost za os „Finančni učinek
prehoda s prejšnjih GAAP na MSRP“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

Opis značilnosti indeksa Opis značilnosti splošnega indeksa rasti cen, ki se upora razkritje: MRS 29, 39.(c) člen
rasti cen
blja za preračun podatkov iz računovodskih izkazov
podjetja, katerega funkcijska valuta je valuta hiperinflacij
skega gospodarstva.

Identifikacija
neprilago Identifikacija neprilagojenih primerjalnih informacij v razkritje: MSRP 10, C6B. člen,
razkritje: MSRP 11, C12B. člen,
jenih primerjalnih informa računovodskih izkazih.
razkritje: MRS 16, 80.A člen,
cij
razkritje: MRS 27, 18I. člen,
razkritje: MRS 38, 130.I člen

Opredeljiva
neopred Znesek, pripoznan na datum prevzema, za opredeljiva primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
metena sredstva, pripo neopredmetena sredstva, pridobljena v poslovni združi primer: MSRP 3, IE72. člen
znana na datum prevzema tvi. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena;
Poslovne združitve [member]]

Pridobljena
opredeljiva Znesek, pripoznan na datum prevzema, za čista prid primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
sredstva (prevzete obvez obljena opredeljiva sredstva ali prevzete obveznosti v primer: MSRP 3, IE72. člen
nosti)
poslovni združitvi. [glej: Poslovne združitve [member]]

[832 900] Pojasnila –
Dogovori o koncesiji stori
tev

Označba

SL

text

X instant debit

IdentifiableAssetsAcquired
LiabilitiesAssumed

ifrs-full

role

Element type and
attributes

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/sic_29_
role-832900

Element name/role URI

esef_all

Prefix

29.5.2019
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X duration debit

X duration debit

ImpairmentLossAssetsRe
cognisedFromCostsIncur
redToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

ImpairmentLossImpair
mentGainAndReversalO
fImpairmentLossDetermi
nedInAccordanceWithI
FRS9

ImpairmentLossOnFinan
cialAssets

ImpairmentLossOnReceiva X duration debit
blesOrContractAssetsAri
singFromContractsWithCu
stomers

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek izgube zaradi oslabitve, dobička zaradi oslabitve razkritje: MRS 1, 82.(ba) člen –
ali razveljavitve izgube, ki se pripozna v poslovnem začetek veljavnosti 1.1.2018
izidu v skladu s 5.5.8. členom MSRP 9 in ki izhaja iz
uporabe zahtev glede oslabitve iz oddelka 5.5 MSRP 9.

Znesek izgube zaradi oslabitve za sredstva, pripoznana razkritje: MSRP 15, 128.(b) člen –
na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpol začetek veljavnosti 1.1.2018
nitvijo pogodb s kupci. [glej: Sredstva, pripoznana na
podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci; Izguba zaradi oslabitve]

Znesek, pripoznan kot zmanjšanje knjigovodske vred razkritje: MRS 36, 130.(b) člen,
nosti sredstva ali denar ustvarjajoče enote na njegovo razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii) člen
nadomestljivo vrednost. [glej: Knjigovodska vrednost
[member]]

Izguba zaradi oslabitve
terjatev ali sredstev iz
pogodb, ki izhajajo iz
pogodb s kupci

Znesek izgube zaradi oslabitve terjatev ali sredstev iz razkritje: MSRP 15, 113.(b) člen –
pogodb, ki izhajajo iz pogodb s kupci. [glej: Sredstva začetek veljavnosti 1.1.2018
iz pogodb; Izguba zaradi oslabitve; Terjatve iz pogodb
s kupci]

Izguba zaradi oslabitve Znesek izgube zaradi oslabitve finančnih sredstev. [glej: razkritje: MSRP 7, 20.(e) člen –
finančnih sredstev
Finančna sredstva; Izguba zaradi oslabitve]
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Izguba zaradi oslabitve
(dobiček zaradi oslabitve
in razveljavitev izgube),
določena v skladu z
MSRP 9

Izguba zaradi oslabitve,
sredstva, pripoznana na
podlagi stroškov, pove
zanih s pridobitvijo ali
izpolnitvijo pogodb
s
kupci

Izguba zaradi oslabitve

Nezrela biološka sredstva Ta pripadnik pomeni nezrela biološka sredstva. Nezrela primer: MRS 41, 43. člen
biološka sredstva so tista, ki niso dosegla lastnosti,
[member]
potrebnih za pospravitev (porabljiva biološka sredstva),
ali niso sposobna prenesti rednega pospravljanja svojih
proizvodov (plodonosna biološka sredstva). [glej:
Biološka sredstva]

Označba

SL

X duration debit

X duration debit

ImpairmentLoss

ifrs-full

member

Element type and
attributes

ImmatureBiologicalAsset
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration

X duration

X duration debit

X duration

X duration credit

ImpairmentLossRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

ImpairmentLossRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comePropertyPlantAndE
quipment

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLoss

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossBiologica
lAssets

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

ImpairmentLossRecognise
dInOtherComprehensiveIn
come

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v drugem razkritje: MRS 38, 118.(e)(iii) člen
vseobsegajočem donosu, za neopredmetena sredstva
razen dobrega imena. [glej: Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v drugem vseobsegajočem donosu; Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem
izidu, odloženi stroški
pridobivanja, ki izhajajo iz
zavarovalnih pogodb

Zmanjšanje odloženih stroškov pridobivanja iz naslova primer: MSRP 4 IG39.(d) člen,
zavarovalnih pogodb, ki izhaja iz izgube zaradi oslabi primer: MSRP 4, 37.(e) člen
tve, pripoznano v poslovnem izidu. [glej: Izguba zaradi
oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu; Odloženi
stroški pridobivanja, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb
[member]]

Izguba zaradi oslabitve, Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem razkritje: MRS 41, 55.(a) člen
pripoznana v poslovnem izidu, za biološka sredstva. [glej: Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu; Biološka sredstva]
izidu, biološka sredstva

Izguba zaradi oslabitve, Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem razkritje: MRS 36, 126.(a) člen,
pripoznana v poslovnem izidu. [glej: Izguba zaradi oslabitve; Poslovni izid]
razkritje: MRS 36, 129.(a) člen
izidu

SL

Izguba zaradi oslabitve, Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v drugem razkritje: MRS 16, 73.(e)(iv) člen
pripoznana v drugem vseobsegajočem donosu, za opredmetena osnovna sred
vseobsegajočem donosu, stva. [glej: Izguba zaradi oslabitve, pripoznana v drugem
opredmetena
osnovna vseobsegajočem donosu; Opredmetena osnovna sred
sredstva
stva]

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v drugem
vseobsegajočem donosu,
neopredmetena
sredstva
razen dobrega imena

Izguba zaradi oslabitve, Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v drugem razkritje: MRS 36, 126.(c) člen,
pripoznana v drugem vseobsegajočem donosu. Izguba zaradi oslabitve prevred razkritje: MRS 36, 129.(a) člen
vseobsegajočem donosu
notenega sredstva se pripozna v drugem vseobsegajočem
donosu, v obsegu, v katerem ne presega zneska presežka
iz prevrednotenja tega sredstva. [glej: Izguba zaradi osla
bitve; Presežek iz presežek iz prevrednotenja; Drugi
vseobsegajoči donos]

Označba
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Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem
izidu, neopredmetena sred
stva razen dobrega imena

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem
izidu, naložbene nepremi
čnine

X duration

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

ImpairmentLossRecognise X duration
dInProfitOrLossInvestment
Property

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossLoansAn
dAdvances

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossProperty
PlantAndEquipment

ImpairmentLossRecognise X duration debit
dInProfitOrLossTradeRecei
vables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration

Sklic

MRS

38,

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem razkritje: MRS 1, 98.(a) člen,
izidu, za opredmetena osnovna sredstva. [glej: Izguba razkritje: MRS 16, 73.(e)(v) člen
zaradi oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu; Opred
metena osnovna sredstva]

Uradni list Evropske unije

Izguba zaradi oslabitve, Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
pripoznana v poslovnem izidu, za terjatve do kupcev. [glej: Izguba zaradi oslabi člen
izidu, terjatve do kupcev
tve, pripoznana v poslovnem izidu; Terjatve do kupcev]

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem
izidu,
opredmetena
osnovna sredstva

Izguba zaradi oslabitve, Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem splošna praksa: MRS 1, 85. člen
pripoznana v poslovnem izidu, za posojila in predujme. [glej: Izguba zaradi osla
izidu, posojila in predujmi bitve, pripoznana v poslovnem izidu]

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem razkritje: MRS 40, 76.(g) člen,
izidu, za naložbene nepremičnine. [glej: Izguba zaradi razkritje: MRS 40, 79.(d)(v) člen
oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu; Naložbene
nepremičnine]

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem razkritje: MRS 38, 118.(e)(iv) člen
izidu, za neopredmetena sredstva razen dobrega imena.
[glej: Izguba zaradi oslabitve, pripoznana v poslovnem
izidu; Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem splošna
praksa:
izidu, za neopredmetena sredstva in dobro ime. [glej: 118.(e)(iv) člen
Izguba zaradi oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu;
Neopredmetena sredstva in dobro ime]

SL

X duration

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem
izidu, neopredmetena sred
stva in dobro ime

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossIntangi
bleAssetsAndGoodwill

X duration

Pojasnilo oznake

Izguba zaradi oslabitve, Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem razkritje: MSRP 3, B67.(d)(v) člen
pripoznana v poslovnem izidu, za dobro ime. [glej: Izguba zaradi oslabitve, pripo
izidu, dobro ime
znana v poslovnem izidu; Dobro ime]

Označba

ifrs-full

X duration

Element type and
attributes

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossGoodwill

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/492
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Izguba zaradi oslabitve
(razveljavitev izgube zaradi
oslabitve), pripoznana v
poslovnem izidu, posojila
in predujmi [abstract]

ImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossLoansAn
dAdvancesAbstract

ImpairmentLossReversalO X duration debit
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossTradeRecei
vables

ImpairmentOfFinancialAs
setsAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek izgube zaradi oslabitve ali razveljavitve izgube splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem izidu, za člen
terjatve do kupcev. [glej: Izguba zaradi oslabitve, pripo
znana v poslovnem izidu; Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v poslovnem izidu; Terjatve do
kupcev]

Znesek izgube zaradi oslabitve ali razveljavitve izgube splošna praksa: MRS 1, 85. člen
zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem izidu, za poso
jila in predujme. [glej: Izguba zaradi oslabitve, pripo
znana v poslovnem izidu; Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v poslovnem izidu]

Uradni list Evropske unije

Oslabitev finančnih sred Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 37. člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi datum prenehanja veljavnosti
stev [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
1.1.2018

Izguba zaradi oslabitve
(razveljavitev izgube zaradi
oslabitve), pripoznana v
poslovnem izidu, terjatve
do kupcev

Sklic

Znesek izgube zaradi oslabitve ali razveljavitve izgube razkritje: MRS 1, 99. člen
zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem izidu. [glej:
Izguba zaradi oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu;
Razveljavitev izgube zaradi oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu]

Pojasnilo oznake

SL

axis

Izguba zaradi oslabitve
(razveljavitev izgube zaradi
oslabitve), pripoznana v
poslovnem izidu, posojila
in predujmi

ImpairmentLossReversalO X duration debit
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossLoansAn
dAdvances

ifrs-full

Izguba zaradi oslabitve
(razveljavitev izgube zaradi
oslabitve), pripoznana v
poslovnem izidu

ImpairmentLossReversalO X duration debit
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLoss

Izguba zaradi oslabitve
(razveljavitev izgube zaradi
oslabitve) za terjatve do
kupcev [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

ImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossOnTrade
ReceivablesAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

X duration credit

InAccordanceWithI
FRS9Member

IncomeApproachMember

IncomeArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOf
MineralResources

IncomeArisingFromInsu
ranceContracts

IncomeExpenseGainsOr
LossesOfFinancialInstru
mentsAbstract

IncomeFromContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

Sklic

Opis posledic presežka ali primanjkljaja programa več razkritje: MRS 19, 148.(d)(iv) člen
zaposlovalcev ali državnega programa, ki lahko vpliva
na znesek prihodnjih prispevkov. [glej: Programi več
zaposlovalcev z določenimi zaslužki [member]; Državni
programi z določenimi zaslužki [member]]

Pojasnilo oznake

Prihodki
iz
naslova
nadaljnje
udeležbe
v
finančnih sredstvih, za
katera je bilo pripoznanje
odpravljeno

Prihodki, odhodki, dobički
ali izgube iz finančnih
instrumentov [abstract]
Znesek prihodkov, pripoznanih v zvezi z nadaljnjo razkritje: MSRP 7, 42.G(b) člen
udeležbo podjetja v finančnih sredstvih, za katera je
bilo pripoznanje odpravljeno (npr. spremembe poštene
vrednosti pri izpeljanih instrumentih). [glej: Finančna
sredstva; Izpeljani finančni instrumenti [member]]

Prihodki, ki izhajajo iz Znesek prihodkov, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. razkritje: MSRP 4, 37.(b) člen
zavarovalnih pogodb
[glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

Prihodki, ki izhajajo iz Znesek dohodkov, ki izhajajo iz iskanja rudnih bogastev, razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen
raziskovanja in vredno vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in
tenja rudnih bogastev
podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje
pridobi zakonske pravice za raziskovanje na določenem
območju, ter ugotovitve tehnične izvedljivosti in
ekonomske upravičenosti pridobivanja rudnega boga
stva.

Na donosu zasnovani Ta pripadnik pomeni tehnike ocenjevanja vrednosti, s primer: MSRP 13, 62. člen
katerimi se prihodnji zneski (npr. denarni tokovi ali
način [member]
prihodki in odhodki) pretvorijo v en trenutni (tj. diskon
tirani) znesek. Poštena vrednost se določi na podlagi
vrednosti, ki jo določajo trenutna tržna pričakovanja
glede teh prihodnjih zneskov.

V skladu z MSRP 9 [mem Ta pripadnik pomeni informacije, ki se poročajo v razkritje: MSRP 4, 39.L(e) člen –
ber]
skladu z MSRP 9.
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

Opis posledic presežka ali
primanjkljaja
programa
več
zaposlovalcev
ali
državnega programa za
podjetje

Označba

SL

X duration credit

text

Element type and
attributes

ImplicationsOfSurplusOr
DeficitOnMultiemployer
PlanForEntity

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

X duration credit

X duration credit

X duration credit

IncomeFromContinuingO
perationsAttributableTo
OwnersOfParent

IncomeFromContractsWit
hReinsurers

IncomeFromDiscontinue
dOperationsAttributable
ToOwnersOfParent

IncomeFromFinesAndPe
nalties

IncomeFromGovernment
GrantsRelatedToAgricultu
ralActivity

IncomeFromReimburse
mentsUnderInsurancePoli
cies

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Kumulativni znesek prihodkov, pripoznanih v zvezi z razkritje: MSRP 7, 42.G(b) člen
nadaljnjo udeležbo podjetja v finančnih sredstvih, za
katera je bilo pripoznanje odpravljeno (npr. spremembe
poštene vrednosti pri izpeljanih instrumentih). [glej:
Prihodki iz naslova nadaljnje udeležbe v finančnih sred
stvih, za katera je bilo pripoznanje odpravljeno; Izpeljani
finančni instrumenti [member]]

Pojasnilo oznake

Znesek prihodkov iz nadomestil za globe in kazni.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

Prihodki iz povračil po Znesek prihodka, pripoznan iz povračil škode, do kate splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
rega je prišlo zaradi nastopa zavarovanega dogodka, člen
zavarovalnih policah
kritega z zavarovalno pogodbo. [glej: Vrste zavarovalnih
pogodb [member]]

Prihodki
iz
državnih Znesek prihodka iz državnih podpor, povezanih s splošna praksa: MRS 41, 57.(a)
podpor,
povezanih
s kmetijsko dejavnostjo. [glej: Državne podpore]
člen
kmetijsko dejavnostjo

Prihodki iz glob in kazni

Prihodek iz ustavljenega Znesek prihodka od ustavljenega poslovanja, ki ga je razkritje: MSRP 5, 33.(d) člen
poslovanja, ki ga je mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja. [glej:
mogoče pripisati lastnikom Ustavljeno poslovanje [member]]
obvladujočega podjetja

Prihodki iz pogodb s poza Znesek prihodkov iz naslova pogodb s pozavarovatelji. primer: MRS 1, 85. člen, primer:
varovatelji
MSRP 4, IG24.(b) člen, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen

Prihodek iz ohranjenega Znesek prihodka od ohranjenega poslovanja, ki ga je razkritje: MSRP 5, 33.(d) člen
poslovanja, ki ga je mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja. [glej:
mogoče pripisati lastnikom Ohranjeno poslovanje [member]]
obvladujočega podjetja

Kumulativno pripoznani
prihodki
iz
naslova
nadaljnje
udeležbe
v
finančnih sredstvih, za
katera je bilo pripoznanje
odpravljeno

Označba

SL

X duration credit

X instant credit

Element type and
attributes

IncomeFromContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsCumulative
lyRecognised

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

IncomeOnFinancialAsset
sReclassifiedOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossReco
gnisedInProfitOrLoss

ifrs-full

Prihodki od finančnih sred
stev, prerazvrščenih iz
finančnih
sredstev po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, pripo
znani v poslovnem izidu

Znesek prihodkov od finančnih sredstev, prerazvrščenih razkritje: MSRP 7, 12.A(e) člen –
iz kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, datum prenehanja veljavnosti
pripoznan v poslovnem izidu. [glej: Finančna sredstva 1.1.2018
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

Znesek prihodkov od finančnih sredstev, prerazvrščenih razkritje: MSRP 7, 12.A(e) člen –
iz kategorije razpoložljivih za prodajo, pripoznan v datum prenehanja veljavnosti
poslovnem izidu. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva 1.1.2018
za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

X duration credit

IncomeOnFinancialAsset
sReclassifiedOutOfAvaila
bleforsaleFinancialAsset
sRecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

SL

Prihodki od finančnih sred
stev, prerazvrščenih iz
kategorije finančnih sred
stev, razpoložljivih za
prodajo, pripoznani v
poslovnem izidu

Prihodki iz podnajema Znesek prihodka iz dajanja sredstev, ki predstavljajo razkritje: MSRP 16, 53.(f) člen –
sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe, v podnajem. Podnajem je transak začetek veljavnosti 1.1.2019
pravico do uporabe
cija, pri kateri najemnik (posredni najemodajalec) da
sredstvo, ki je predmet najema, ponovno v najem tretji
osebi, najem („glavni najem“) med glavnim najemoda
jalcem in najemnikom pa ostaja nespremenjen. [glej:
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe]

Sklic

X duration credit

Pojasnilo oznake

IncomeFromSubleasin
gRightofuseAssets

ifrs-full

Označba

Prihodki iz strukturiranih Znesek prihodkov iz strukturiranega podjetja, vključno z razkritje: MSRP 12, 27.(b) člen
podjetij
večkratnimi in enkratnimi honorarji, obrestmi, dividen
dami, dobički ali izgubami zaradi ponovnega merjenja
ali odprave pripoznanja deležev v strukturiranih
podjetjih ter dobički ali izgubami iz prenosa sredstev
in obveznosti na strukturirano podjetje. [glej: Nekonso
lidirana strukturirana podjetja [member]]

Element type and
attributes

X duration credit

IncomeFromStructuredEn
tities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Prihodki, ki se nanašajo na
spremenljive najemnine in
ki niso bili zajeti pri
merjenju čiste naložbe v
finančni najem

Označba
mesta
za
poslovni
izid
–
to
postavko JE TREBA upora
biti kot izhodiščno točko
za izkaz poslovnega izida,
če se izkaz poslovnega
izida razkrije ločeno

Vplivi davka iz dobička
zaradi dividend, ki so bile
predlagane ali napovedane
pred odobritvijo računo
vodskih izkazov za objavo
in niso pripoznane kot
obveznost

X duration credit

IncomeRelatingToVariable
LeasePaymentsNotInclude
dInMeasurementOfNetIn
vestmentInFinanceLease

IncomeStatementAbstract

IncomeTaxConsequence
X duration
sOfDividendsProposedOr
DeclaredBeforeFinancialSta
tementsAuthorisedForIs
sueNotRecognisedAsLiabi
lity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Označba

Prihodki, ki se nanašajo na
spremenljive najemnine za
poslovne najeme, ki niso
odvisne od indeksa ali
stopnje

Element type and
attributes

IncomeRelatingToVariable X duration credit
LeasePaymentsForOperatin
gLeasesThatDoNotDepen
dOnIndexOrRate

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

SL

Znesek vpliva davka iz dobička zaradi dividend delni razkritje: MRS 12, 81.(i) člen
čarjem podjetja, ki so bile predlagane ali napovedane po
poročevalskem obdobju, vendar preden so bili računo
vodski izkazi odobreni za objavo, in v računovodskih
izkazih niso pripoznane kot obveznost.

Znesek prihodkov, ki se nanaša na spremenljive najem razkritje: MSRP 16, 90.(a)(iii)
nine in ki ni bil zajet pri merjenju čiste naložbe v člen – začetek veljavnosti
finančni najem. Spremenljive najemnine so tisti del 1.1.2019
najemnikovih plačil najemodajalcu za pravico do
uporabe sredstva, ki je predmet najema, med trajanjem
najema, ki se spreminja zaradi sprememb dejstev ali
okoliščin, do katerih prihaja po datumu začetka najema,
razen minevanja časa. [glej: Čista naložba v finančni
najem

Znesek prihodkov, ki se nanašajo na spremenljive razkritje: MSRP 16, 90.(b) člen –
najemnine za poslovne najeme, ki niso odvisne od začetek veljavnosti 1.1.2019
indeksa ali stopnje. Spremenljive najemnine so tisti del
najemnikovih plačil najemodajalcu za pravico do
uporabe sredstva, ki je predmet najema, med trajanjem
najema, ki se spreminja zaradi sprememb dejstev ali
okoliščin, do katerih prihaja po datumu začetka najema,
razen minevanja časa.

Pojasnilo oznake

29.5.2019
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X duration credit

X duration credit

IncomeTaxesPaidRefun
dAbstract

IncomeTaxesPaidRefundC
lassifiedAsFinancingActivi
ties

IncomeTaxesPaidRefundC
lassifiedAsInvestingActivi
ties

IncomeTaxesPaidRefundC
lassifiedAsOperatingActivi
ties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje: MRS 7, 35. člen

Plačan (vrnjen) davek iz Denarni tok za plačan ali vrnjen davek iz dobička, razkritje: MRS 7, 35. člen, primer:
dobička, razvrščen kot razvrščen kot poslovne aktivnosti. [glej: Plačan (vrnjen) MRS 7, 14.(f) člen
poslovne aktivnosti
davek iz dobička]

Plačan (vrnjen) davek iz Denarni tok za plačan ali vrnjen davek iz dobička, razkritje: MRS 7, 35. člen, primer:
dobička, razvrščen kot razvrščen kot naložbene aktivnosti. [glej: Plačan (vrnjen) MRS 7, 14.(f) člen
naložbene aktivnosti
davek iz dobička]

Plačan (vrnjen) davek iz Denarni tok za plačan ali vrnjen davek iz dobička, razkritje: MRS 7, 35. člen, primer:
dobička, razvrščen kot razvrščen kot aktivnosti financiranja. [glej: Plačan MRS 7, 14.(f) člen
aktivnosti financiranja
(vrnjen) davek iz dobička]

Plačan (vrnjen) davek iz
dobička [abstract]

Plačan (vrnjen) davek iz Denarni tok za plačan ali vrnjen davek iz dobička.
dobička

Plačan davek iz dobička, Denarni odtok za plačan davek iz dobička, razvrščen kot splošna praksa: MRS 7, 35. člen
razvrščen kot poslovne poslovne aktivnosti.
aktivnosti

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

IncomeTaxesPaidRefund

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

IncomeTaxesPaidClassifie
dAsOperatingActivities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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IncomeTaxRelatingTo
CashFlowHedgesOfOther
ComprehensiveIncome

ifrs-full

Davek iz dobička, povezan
z
uporabo
varovanja
denarnih tokov pred tvega
njem, v drugem vseobsega
jočem donosu

Davek iz dobička, povezan
s
finančnimi
sredstvi,
razpoložljivimi za prodajo,
v drugem vseobsegajočem
donosu

IncomeTaxRelatingToAvai X duration debit
lableforsaleFinancialAsset
sOfOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

razkritje: MRS 1, 90. člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MRS 12,
81.(ab) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo razkritje: MRS 1, 90. člen, razkri
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi z tje: MRS 12, 81.(ab) člen
varovanjem denarnih tokov pred tveganjem. [glej: Varo
vanje denarnih tokov pred tveganjem [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s
finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo. [glej:
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo; Drugi
vseobsegajoči donos]

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo razkritje: MSRP 4, 35.D(b) člen –
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi z začetek veljavnosti ob prvi
uporabo izravnalnega pristopa. [glej: Drugi vseobsegajoči uporabi MSRP 9
donos]

SL

X duration debit

Davek iz dobička, povezan
z uporabo izravnalnega
pristopa,
v
drugem
vseobsegajočem donosu

razkritje: MRS 1, 82.(d) člen,
razkritje: MRS 12, 79. člen,
razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen,
razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen,
razkritje: MRS 26, 35.(b)(viii)
člen, razkritje: MSRP 12, B13.(g)
člen, razkritje: MSRP 8, 23.(h)
člen

X duration debit

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAp
plicationOfOverlayAp
proachInOtherComprehen
siveIncome

IncomeTaxesRefundClassi
fiedAsOperatingActivities

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Odhodek za davek (pri Agregatni znesek, ki je vključen v določanje čistega
hodek od davka), ohra poslovnega izida v posameznem obdobju v zvezi z
njeno poslovanje
odmerjenim davkom in odloženim davkom, ki sta pove
zana z ohranjenim poslovanjem. [glej: Ohranjeno poslo
vanje [member]; Kratkoročni odhodek za odmerjeni
davek (prihodek od odmerjenega davka); Odhodek za
odloženi davek (prihodek od odloženega davka)]

Pojasnilo oznake

X duration debit

Označba

IncomeTaxExpenseConti
nuingOperations

Element type and
attributes

Vrnjen davek iz dobička, Denarni pritok za vrnjen davek iz dobička, razvrščen kot splošna praksa: MRS 7, 35. člen
razvrščen kot poslovne poslovne aktivnosti.
aktivnosti

Element name/role URI

X duration debit

Prefix
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IncomeTaxRelatingToC
hangesInFairValueOfFinan
cialLiabilityAttributable
ToChangeInCreditRiskOf
LiabilityOfOtherCompre
hensiveIncome

IncomeTaxRelatingToC
hangesInRevaluationSur
plusOfOtherComprehensi
veIncome

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Davek iz dobička, povezan
s spremembami presežka
iz
prevrednotenja
v
drugem
vseobsegajočem
donosu

Davek iz dobička, povezan
s spremembami poštene
vrednosti finančne obvez
nosti, ki jih je mogoče
pripisati
spremembam
kreditnega tveganja obvez
nosti, v drugem vseobsega
jočem donosu

Davek iz dobička, povezan
s spremembo časovne
vrednosti opcij, v drugem
vseobsegajočem donosu

X duration debit
IncomeTaxRelatingToC
hangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsOfOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

razkritje: MRS 1, 90. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

razkritje: MRS 1, 90. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo razkritje: MRS 1, 90. člen, razkri
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s tje: MRS 12, 81.(ab) člen
spremembami presežka iz prevrednotenja. [glej: Presežek
iz prevrednotenja; Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s
spremembami poštene vrednosti finančne obveznosti,
ki jih je mogoče pripisati spremembam kreditnega
tveganja teh obveznosti. [glej: Kreditno tveganje [mem
ber]; Drug vseobsegajoči donos]

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s
spremembo časovne vrednosti opcij. [glej: Rezerva iz
spremembe časovne vrednosti opcij; Drugi vseobsegajoči
donos]

razkritje: MRS 1, 90. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

razkritje: MRS 1, 90. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s
spremembo vrednosti v bazičnih točkah izraženih valu
tnih tečajnih razmikov. [glej: Rezerva iz spremembe
vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih
razmikov; Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s
spremembo vrednosti terminskih elementov nestandar
diziranih terminskih pogodb. [glej: Rezerva iz spre
membe vrednosti terminskih elementov terminskih
pogodb; Drugi vseobsegajoči donos]

Sklic

Pojasnilo oznake

SL

X duration debit

Davek iz dobička, povezan
s spremembo vrednosti
terminskih
elementov
nestandardiziranih termin
skih pogodb, v drugem
vseobsegajočem donosu

X duration debit

IncomeTaxRelatingToC
hangeInValueOfForwardE
lementsOfForwardCon
tractsOfOtherComprehen
siveIncome

ifrs-full

Davek iz dobička, povezan
s spremembo vrednosti v
bazičnih točkah izraženih
valutnih tečajnih razmikov,
v drugem vseobsegajočem
donosu

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

IncomeTaxRelatingToC
hangeInValueOfForei
gnCurrencyBasisSpreadsO
fOtherComprehensiveIn
come

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

IncomeTaxRelatingToCom X duration debit
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLos
sAbstract

IncomeTaxRelatingToCom X duration debit
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfi
tOrLossAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

IncomeTaxRelatingToCom X duration
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncome

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Davek iz dobička, povezan
s sestavinami drugega
vseobsegajočega donosa,
ki ne bodo prerazvrščene
v poslovni izid [abstract]

Davek iz dobička, povezan
s sestavinami drugega
vseobsegajočega donosa,
ki ne bodo prerazvrščene
v poslovni izid

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo razkritje: MRS 1, 91. člen
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, ki ne bodo
prerazvrščeni v poslovni izid. [glej: Davek iz dobička,
povezan s sestavinami drugega vseobsegajočega donosa]

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo razkritje: MRS 1, 91. člen
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, ki bodo
prerazvrščeni v poslovni izid. [glej: Davek iz dobička,
povezan s sestavinami drugega vseobsegajočega donosa]

SL

Davek iz dobička, povezan
s sestavinami drugega
vseobsegajočega donosa,
ki bodo prerazvrščene v
poslovni izid [abstract]

Davek iz dobička, povezan
s sestavinami drugega
vseobsegajočega donosa,
ki bodo prerazvrščene v
poslovni izid

Davek iz dobička, povezan
s sestavinami drugega
vseobsegajočega
donosa
[abstract]

Davek iz dobička, povezan Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo razkritje: MRS 1, 90. člen, razkri
s sestavinami drugega znanimi v drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Drugi tje: MRS 12, 81.(ab) člen
vseobsegajočega donosa
vseobsegajoči donos]

Označba
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IncomeTaxRelatingToHed
gesOfInvestmentsInEqui
tyInstrumentsOfOther
ComprehensiveIncome

IncomeTaxRelatingToHed
gesOfNetInvestmentsInFo
reignOperationsOfOther
ComprehensiveIncome

IncomeTaxRelatingToIn
vestmentsInEquityInstru
mentsOfOtherComprehen
siveIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

X duration debit

X duration debit

Davek iz dobička, povezan
z naložbami v kapitalske
instrumente v drugem
vseobsegajočem donosu

Davek iz dobička, povezan
z varovanji pred tveganjem
čistih naložb v poslovne
enote v tujini v drugem
vseobsegajočem donosu

Sklic

razkritje: MRS 1, 90. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi z
varovanji pred tveganjem naložb v kapitalske instru
mente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos; Rezerva iz dobičkov in
izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki
varujejo pred tveganjem naložbe v kapitalske instrumen
te]

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi z
naložbami v kapitalske instrumente, ki jih je podjetje
določilo po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajo
čega donosa. [glej: Drugi vseobsegajoči donos; Rezerva
iz dobičkov in izgub iz naložb v kapitalske instrumente]

razkritje: MRS 1, 90. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo razkritje: MRS 1, 90. člen, razkri
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi z tje: MRS 12, 81.(ab) člen
varovanji pred tveganjem čistih naložb v poslovne
enote v tujini. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MRS 1, 90. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s
finančnimi sredstvi, merjenimi po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Finančna
sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa; Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo razkritje: MRS 1, 90. člen, razkri
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s tje: MRS 12, 81.(ab) člen
tečajnimi razlikami pri prevedbi računovodskih izkazov
poslovnih enot v tujini. [glej: Drugi vseobsegajoči donos;
Rezerva iz tečajnih razlik pri prevedbi]

Pojasnilo oznake

SL

Davek iz dobička, povezan
z varovanji pred tveganjem
naložb v kapitalske instru
mente v drugem vseobse
gajočem donosu

Davek iz dobička, povezan
s
finančnimi
sredstvi,
merjenimi po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa

X duration debit

IncomeTaxRelatingToFi
nancialAssetsMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

ifrs-full

Označba

Davek iz dobička, povezan
s tečajnimi razlikami pri
prevedbi
iz
drugega
vseobsegajočega donosa

Element type and
attributes

X duration debit
IncomeTaxRelatingToExc
hangeDifferencesOnTran
slationOfOtherComprehen
siveIncome

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/502
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Davek iz dobička, povezan
s ponovnimi merjenji
programov z določenimi
zaslužki
v
drugem
vseobsegajočem donosu

IncomeTaxRelatingToRe
measurementsOfDefined
BenefitPlansOfOtherCom
prehensiveIncome

IncomeTaxRelatingToSha X duration debit
reOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod

ifrs-full

ifrs-full

Davek iz dobička, povezan
z deležem v drugem
vseobsegajočem
donosu
pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obraču
nanim z uporabo kapi
talske metode

Znesek davka iz dobička, povezanega z deležem podjetja razkritje: MRS 1, 90. člen
v vseobsegajočem donosu pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obračunanim z uporabo kapitalske
metode. [glej: Delež v drugem vseobsegajočem donosu
pridruženih podjetij in skupnih podvigov, obračunan z
uporabo kapitalske metode, pred obdavčitvijo]

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripo razkritje: MRS 1, 90. člen, razkri
znanimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s tje: MRS 12, 81.(ab) člen
ponovnimi merjenji programov z določenimi zaslužki.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos; Rezerva iz ponovnega
merjenja programov z določenimi zaslužki; Programi z
določenimi zaslužki [member]]

SL

X duration debit

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, prizna razkritje: MSRP 14, 22.(a) člen
nimi v drugem vseobsegajočem donosu v zvezi s čistim
gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, ki je povezano s postavkami, ki
ne bodo prerazvrščene v poslovni izid. [glej: Stanja na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije
[member]; Drugi vseobsegajoči donos]

Davek iz dobička, povezan Znesek davka iz dobička, povezanega z drugimi posa splošna praksa: MRS 1, 85. člen
z
drugimi posamično mično nepomembnimi sestavinami drugega vseobsegajo
nepomembnimi
sestavi čega donosa. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
nami drugega vseobsegajo
čega donosa

Davek iz dobička, povezan
s čistim gibanjem stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanim s postavkami,
ki ne bodo prerazvrščene
v poslovni izid

IncomeTaxRelatingToOthe X duration debit
rIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncome

X duration debit

ifrs-full

Sklic

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, prizna razkritje: MSRP 14, 22.(b) člen
nimi v drugem vseobsegajočem donosu v zvezi s čistim
gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, ki je povezano s postavkami, ki
bodo prerazvrščene v poslovni izid. [glej: Stanja na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije
[member]; Drugi vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake

IncomeTaxRelatingToNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

Davek iz dobička, povezan
s čistim gibanjem stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanim s postavkami,
ki bodo prerazvrščene v
poslovni izid

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

IncomeTaxRelatingToNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeRec
lassifiedToProfitOrLoss

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Povečanje
(zmanjšanje) Ta pripadnik pomeni finančni učinek uporabe MSRP 15. razkritje: MSRP 15, C8.(a) člen –
zaradi uporabe MSRP 15
začetek veljavnosti 1.1.2018
[member]

member

IncreaseDecreaseDueToAp
plicationOfIFRS15Member

ifrs-full

SL

Znesek davka iz dobička, povezanega z deležem podjetja razkritje: MRS 1, 91. člen
v drugem vseobsegajočem donosu pridruženih podjetij
in skupnih podvigov, obračunanim z uporabo kapitalske
metode, ki ne bo prerazvrščen v poslovni izid. [glej:
Delež v drugem vseobsegajočem donosu pridruženih
podjetij in skupnih podvigov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, pred obdavčitvijo]

Davek iz dobička, povezan
z deležem v drugem
vseobsegajočem
donosu
pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obraču
nanim z uporabo kapi
talske metode, ki ne bo
prerazvrščen v poslovni
izid

IncomeTaxRelatingToSha X duration debit
reOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodThat
WillNotBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

ifrs-full

Znesek davka iz dobička, povezanega z deležem podjetja razkritje: MRS 1, 91. člen
v drugem vseobsegajočem donosu pridruženih podjetij
in skupnih podvigov, obračunanim z uporabo kapitalske
metode, ki bo prerazvrščen v poslovni izid. [glej: Delež v
drugem vseobsegajočem donosu pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obračunan z uporabo kapitalske
metode, pred obdavčitvijo]

Davek iz dobička, povezan
z deležem v drugem
vseobsegajočem
donosu
pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obraču
nanim z uporabo kapi
talske metode, ki bo
prerazvrščen v poslovni
izid

Sklic

IncomeTaxRelatingToSha X duration debit
reOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodThat
WillBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Davek iz dobička, povezan
z deležem v drugem
vseobsegajočem
donosu
pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obraču
nanim z uporabo kapi
talske metode [abstract]

Element type and
attributes

IncomeTaxRelatingToSha
reOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodAb
stract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

member

X duration

X duration debit

IncreaseDecreaseDueToC
hangesInAccountingPolicy
RequiredByIFRSsMember

IncreaseDecreaseDueToDe
partureFromRequiremen
tOfIFRSMember

IncreaseDecreaseDueToVo
luntaryChangesInAccoun
tingPolicyMember

IncreaseDecreaseInAccoun
tingEstimate

IncreaseDecreaseInAccu
mulatedDeferredTaxReco
gnisedInOtherComprehen
siveIncomeDueToChan
geInTaxRate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseDueToC
hangesInAccountingPoli
cyAndCorrectionsOfPrior
PeriodErrorsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

razkritje:
razkritje:
razkritje:
razkritje:

MRS 1, 106.(b) člen,
MRS 8, 28.(f)(i) člen,
MRS 8, 29.(c)(i) člen,
MRS 8, 49.(b)(i) člen

Sklic

Povečanje
(zmanjšanje)
akumuliranega odloženega
davka, pripoznanega v
drugem
vseobsegajočem
donosu, zaradi spremembe
davčne stopnje

Povečanje (zmanjšanje) akumuliranega odloženega splošna praksa: MRS 1, 85. člen
davka, pripoznanega v drugem vseobsegajočem donosu,
zaradi spremembe davčne stopnje. [glej: Drugi vseobse
gajoči donos]

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) računovodske ocene, ki vpliva na razkritje: MRS 8, 39. člen
računovodske ocene
tekoče obdobje ali naj bi imelo vpliv na prihodnja
obdobja.

Povečanje
(zmanjšanje) Ta pripadnik pomeni finančni učinek prostovoljnih spre razkritje: MRS 8, 29.(c)(i) člen,
zaradi prostovoljnih spre memb računovodske usmeritve.
razkritje: MRS 8, 29.(d) člen
memb
računovodske
usmeritve [member]

SL

Povečanje
(zmanjšanje) Ta pripadnik pomeni finančni učinek odmika od zahteve razkritje: MRS 1, 20.(d) člen
zaradi odmika od zahteve MSRP. [glej: MSRP [member]]
MSRP [member]

Povečanje
(zmanjšanje) Ta pripadnik pomeni finančni učinek sprememb računo razkritje: MRS 8, 28.(f)(i) člen,
zaradi sprememb računo vodske usmeritve, kakor zahtevajo MSRP. [glej: MSRP razkritje: MRS 8, 28.(g) člen
vodske usmeritve, kakor [member]]
zahtevajo MSRP [member]

Povečanje
(zmanjšanje) Ta pripadnik pomeni finančni učinek zaradi sprememb
zaradi sprememb računo računovodske usmeritve in popravkov napak iz prete
vodske
usmeritve
in klega obdobja.
popravkov napak iz prete
klega obdobja [member]

Označba
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Povečanje (zmanjšanje) denarnih sredstev in njihovih razkritje: MRS 7, 45. člen
ustreznikov pred učinkom sprememb deviznih tečajev
na denarna sredstva in njihove ustreznike, ki se držijo
v tujih valutah. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrez
niki; Učinek sprememb deviznih tečajev na denarna
sredstva in njihove ustreznike]

X duration debit

X duration debit

IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalentsBefo
reEffectOfExchangeRateC
hanges

IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalentsDis
continuedOperations

IncreaseDecreaseInContin
gentConsiderationAssetLia
bility

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) denarnih sredstev in njihovih splošna praksa: MSRP 5, 33.(c)
ustreznikov iz ustavljenega poslovanja. [glej: Denarna člen
sredstva in njihovi ustrezniki; Ustavljeno poslovanje
[member]]

Uradni list Evropske unije

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) sredstev (obveznosti) iz pogojnih razkritje: MSRP 3, B67.(b)(i) člen
sredstev (obveznosti) iz nadomestil, povezanih s poslovno združitvijo.
pogojnih nadomestil

Povečanje
(zmanjšanje)
denarnih
sredstev
in
njihovih ustreznikov, usta
vljeno poslovanje

Povečanje
(zmanjšanje)
denarnih
sredstev
in
njihovih ustreznikov pred
učinkom
sprememb
deviznih tečajev

SL

X duration debit

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) denarnih sredstev in njihovih razkritje: MRS 7, 45. člen
denarnih
sredstev
in ustreznikov. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]
njihovih ustreznikov

X duration debit

IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalents

Povečanje (zmanjšanje) konta popravkov vrednosti, ki se razkritje: MSRP 7, 16. člen –
uporablja za evidentiranje oslabitev finančnih sredstev datum prenehanja veljavnosti
zaradi kreditnih izgub. [glej: Finančna sredstva; Konto 1.1.2018
popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sred
stev]

ifrs-full

Povečanje
(zmanjšanje)
konta popravkov vrednosti
za
kreditne
izgube
finančnih sredstev

X duration credit

IncreaseDecreaseInAllo
wanceAccountForCredi
tLossesOfFinancialAssets

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) skupne razlike med pošteno primer: MSRP 7, 28.(b) člen
vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko
ceno finančnih instrumentov, ki se še mora pripoznati
v poslovnem izidu. [glej: Skupna razlika med pošteno
vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko
ceno, ki se še mora pripoznati v poslovnem izidu]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Povečanje
(zmanjšanje)
skupne
razlike
med
pošteno vrednostjo ob
začetnem pripoznanju in
transakcijsko ceno, ki se
še mora pripoznati v
poslovnem izidu

Označba

X duration

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseInAggre
gateDifferenceBetweenFair
ValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDetermine
dUsingValuationTechni
queYetToBeRecognised

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration debit

IncreaseDecreaseInCurrent
TaxExpenseIncomeDueTo
RateRegulation

IncreaseDecreaseInDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

IncreaseDecreaseInDefer
redTaxExpenseIncomeDue
ToRateRegulation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) kratkoročnega odhodka za razkritje: MSRP 14, 34. člen
odmerjeni davek (prihodka od odmerjenega davka)
zaradi regulacije cen. Regulacija cen je okvirna ureditev
za določanje cen, ki se lahko odjemalcem zaračunajo za
blago ali storitve, to okvirno ureditev pa nadzoruje in/ali
odobri regulator cen. [glej: Odhodek za odmerjeni davek
(prihodek od odmerjenega davka)]

Povečanje
(zmanjšanje)
odhodka
za
odloženi
davek (prihodka od odlo
ženega davka) zaradi regu
lacije cen

Povečanje (zmanjšanje) odhodka za odloženi davek (pri razkritje: MSRP 14, 34. člen
hodka od odloženega davka) zaradi regulacije cen. Regu
lacija cen je okvirna ureditev za določanje cen, ki se
lahko odjemalcem zaračunajo za blago ali storitve, to
okvirno ureditev pa nadzoruje in/ali odobri regulator
cen. [glej: Odhodek za odloženi davek (prihodek od
odloženega davka)]

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) odloženih stroškov pridobivanja, primer: MSRP 4, IG39. člen,
odloženih stroškov prido ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. [glej: Odloženi primer: MSRP 4, 37.(e) člen
bivanja iz naslova zavaro stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb]
valnih pogodb

Povečanje
(zmanjšanje)
kratkoročnega odhodka za
odmerjeni davek (prihodka
od odmerjenega davka)
zaradi regulacije cen

SL

X duration debit

X duration

IncreaseDecreaseInCredit
DerivativeNominalAmount

ifrs-full

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) nominalnega zneska kreditnega razkritje: MSRP 7, 24.G(a) člen –
kreditnega
izpeljanega izpeljanega finančnega instrumenta. [glej: Kreditni izpe začetek veljavnosti 1.1.2018
finančnega
instrumenta, ljani finančni instrument, nominalni znesek]
nominalni znesek

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnega razkritje: MSRP 7, 24.G(a) člen –
kreditnega
izpeljanega izpeljanega finančnega instrumenta. [glej: Kreditni izpe začetek veljavnosti 1.1.2018
finančnega
instrumenta, ljani finančni instrument, poštena vrednost]
poštena vrednost

X duration debit

Sklic

IncreaseDecreaseInCredit
DerivativeFairValue

ifrs-full

Pojasnilo oznake

(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) pogojnih obveznosti, pripo razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
obveznosti, znanih v poslovni združitvi. [glej: Pogojne obveznosti,
v poslovni pripoznane v poslovni združitvi; Poslovne združitve
[member]; Pogojne obveznosti [member]]

Označba

Povečanje
pogojnih
pripoznanih
združitvi

Element type and
attributes

X duration credit

IncreaseDecreaseInContin
gentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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IncreaseDecreaseInExistin
gLiabilitiesContingentLiabi
litiesRecognisedInBusiness
Combination

IncreaseDecreaseInExisting X duration credit
ProvisionsOtherProvisions

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

X duration credit

IncreaseDecreaseInDivi
dendsPayableThroughC
hangeInFairValueOfNon
cashAssetsHeldForDistribu
tionToOwners

ifrs-full

Povečanje obstoječih pogojnih obveznosti, pripoznanih razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
v poslovni združitvi. [glej: Pogojne obveznosti, pripo
znane v poslovni združitvi; Poslovne združitve [mem
ber]]

Uradni list Evropske unije

Povečanje obstoječih rezer Povečanje obstoječih drugih rezervacij. [glej: Druge razkritje: MRS 37, 84.(b) člen
rezervacije]
vacij, druge rezervacije

Povečanje
obstoječih
obveznosti,
pogojne
obveznosti, pripoznane v
poslovni združitvi

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) obveznosti za dividende iz razkritje: OPMSRP 17, 16.(b) člen
obveznosti za dividende iz naslova spremembe poštene vrednosti nedenarnih sred
naslova
spremembe stev v posesti za razdelitev lastnikom.
poštene vrednosti nede
narnih sredstev v posesti
za razdelitev lastnikom

Povečanje (zmanjšanje) obveze za določene zaslužke, ki razkritje: MRS 19, 145.(a) člen
bi ga povzročilo povečanje v pomembni aktuarski pred
postavki, ki je bilo razumno mogoče ob koncu poroče
valskega obdobja. [glej: Aktuarske predpostavke [mem
ber]]

SL

Povečanje
(zmanjšanje)
obveze
za
določene
zaslužke zaradi razumno
mogočega povečanja v
aktuarski predpostavki

Povečanje (zmanjšanje) obveze za določene zaslužke, ki razkritje: MRS 19, 145.(a) člen
bi ga povzročilo zmanjšanje v pomembni aktuarski
predpostavki, ki je bilo razumno mogoče ob koncu
poročevalskega obdobja. [glej: Aktuarske predpostavke
[member]]

X instant credit

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefined
BenefitObligationDueTo
ReasonablyPossibleIncrea
seInActuarialAssumption

IncreaseDecreaseInDefer
redTaxLiabilityAsset

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Povečanje
(zmanjšanje)
obveze
za
določene
zaslužke zaradi razumno
mogočega zmanjšanja v
aktuarski predpostavki

Pojasnilo oznake

X instant credit

Označba

IncreaseDecreaseInDefined
BenefitObligationDueTo
ReasonablyPossibleDecrea
seInActuarialAssumption

Element type and
attributes

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (terjatve) za odloženi splošna praksa: MRS 12, 81. člen
obveznosti (terjatve) za davek. [glej: Obveznost (terjatev) za odloženi davek]
odloženi davek

Element name/role URI

X duration credit

Prefix

L 143/508
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IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToC
hangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

X duration credit

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi spremembe enega
ali več neopazovanih vlož
kov, ki odraža razumno
mogoče
druge
pred
postavke, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vrednosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja
zaradi spremembe enega ali več neopazovanih vložkov,
ki odraža razumno mogoče druge predpostavke. [glej:
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]]

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vrednosti sredstev zaradi spremembe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče
druge predpostavke.

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToC
hangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsAssets

ifrs-full

SL

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi spremembe enega
ali več neopazovanih vlož
kov, ki odraža razumno
mogoče
druge
pred
postavke, sredstva

Povečanje (zmanjšanje) pri Povečanje (zmanjšanje) pri merjenju poštene vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(e) člen
merjenju poštene vredno sredstev. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]
sti, sredstva

X duration debit

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementAssets

ifrs-full

razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.I člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Sklic

Povečanje
(zmanjšanje)
izpostavljenosti
kredit
nemu tveganju pri obvezah
iz posojil in pogodbah o
finančnem
poroštvu
[abstract]

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu. [glej: Izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu]

Pojasnilo oznake

IncreaseDecreaseInExposu
reToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContractsAb
stract

Povečanje
(zmanjšanje)
izpostavljenosti
kredit
nemu tveganju pri obvezah
iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseInExposu
reToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/509

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementLiabilities

IncreaseDecreaseInFinan
cialAssets

IncreaseDecreaseInFinan
cialAssetsAbstract

IncreaseDecreaseInFinan
cialAssetsArisingFromC
hangeInMeasurementAttri
buteFirstApplicationOfI
FRS9

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) pri merjenju poštene vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(e) člen
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]; Lastni kapitalski instru
menti podjetja [member]]

(zmanjšanje)
sredstev

finančnih

sredstev.

[glej: razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.I člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz razkritje: MSRP 7, 42.L(b) člen –
finančnih
sredstev,
ki spremembe atributa merjenja pri prehodu podjetja na začetek veljavnosti 1.1.2018
izhaja iz spremembe atri MSRP 9. [glej: Finančna sredstva]
buta merjenja, začetek
uporabe MSRP 9

Povečanje
finančnih
[abstract]

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje)
finančnih sredstev
Finančna sredstva]

Povečanje (zmanjšanje) pri Povečanje (zmanjšanje) pri merjenju poštene vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(e) člen
merjenju poštene vredno obveznosti. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]
sti, obveznosti

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vredno
sti, lastni kapitalski instru
menti podjetja

IncreaseDecreaseInFairVa
X duration credit
lueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

ifrs-full

Sklic

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vrednosti obveznosti zaradi spremembe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče
druge predpostavke.

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi spremembe enega
ali več neopazovanih vlož
kov, ki odraža razumno
mogoče
druge
pred
postavke, obveznosti

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToC
hangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsLiabili
ties

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/510
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Povečanje
(zmanjšanje)
finančnih obveznosti na
podlagi kategorije merje
nja,
začetek
uporabe
MSRP 9

X instant credit

X duration debit

X duration debit

X duration credit

IncreaseDecreaseInFinan
cialLiabilitiesOnBasisOf
MeasurementCategoryFir
stApplicationOfIFRS9

IncreaseDecreaseInInsuran
ceLiabilitiesNetOfReinsu
rance

IncreaseDecreaseInIntangi
bleAssetsAndGoodwill

IncreaseDecreaseInLiabili
tiesArisingFromFinancin
gActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) obveznosti, ki izhajajo iz aktiv razkritje: MRS 7, 44.B člen
obveznosti, ki izhajajo iz nosti financiranja. [glej: Obveznosti, ki izhajajo iz aktiv
aktivnosti financiranja
nosti financiranja]

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev in splošna praksa: MRS 38, 118.(e)
neopredmetenih sredstev dobrega imena. [glej: Neopredmetena sredstva in dobro člen
ime]
in dobrega imena

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz zavarovanja, brez splošna praksa: MRS 1, 85. člen
obveznosti iz zavarovanja, pozavarovanja.
brez pozavarovanja

SL

Povečanje (zmanjšanje) finančnih obveznosti na podlagi razkritje: MSRP 7, 42.L(a) člen –
njihovih kategorij merjenja v skladu z MRS 39 (tj. ki ne začetek veljavnosti 1.1.2018
izhajajo iz spremembe atributa merjenja pri prehodu na
MSRP 9). [glej: Finančne obveznosti]

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) finančnih obveznosti, ki izhaja iz razkritje: MSRP 7, 42.L(b) člen –
finančnih obveznosti, ki spremembe atributa merjenja pri prehodu podjetja na začetek veljavnosti 1.1.2018
izhaja iz spremembe atri MSRP 9. [glej: Finančne obveznosti]
buta merjenja, začetek
uporabe MSRP 9

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev na podlagi razkritje: MSRP 7, 42.L(a) člen –
njihovih kategorij merjenja v skladu z MRS 39 (tj. ki začetek veljavnosti 1.1.2018
ne izhajajo iz spremembe atributa merjenja pri prehodu
na MSRP 9). [glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

IncreaseDecreaseInFinan
X instant credit
cialLiabilitiesArisingFromC
hangeInMeasurementAttri
buteFirstApplicationOfI
FRS9

Povečanje
(zmanjšanje)
finančnih
sredstev
na
podlagi kategorije merje
nja,
začetek
uporabe
MSRP 9

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseInFinan
cialAssetsOnBasisOfMeasu
rementCategoryFirstAppli
cationOfIFRS9

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
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IncreaseDecreaseInNumbe
rOfSharesOutstanding

IncreaseDecreaseInProvi
sionForUnearnedPremium

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) rezervacije
rezervacije za nezasluženo premije. [glej: Nezaslužene premije]
premijo

za

nezaslužene splošna praksa: MRS 1, 85. člen

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) števila uveljavljajočih se delnic. razkritje: MRS 1, 79.(a)(iv) člen
števila uveljavljajočih se [glej: Število uveljavljajočih se delnic]
delnic

MRS

Uradni list Evropske unije

X duration debit

shares

praksa:
Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) števila izdanih navadnih delnic. splošna
112.(c) člen
števila izdanih navadnih [glej: Navadne delnice [member]]
delnic

shares

IncreaseDecreaseInNumbe
rOfOrdinarySharesIssued

ifrs-full

1,

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) čiste naložbe v finančni najem. razkritje: MSRP 16, 93. člen –
čiste naložbe v finančni [glej: Čiste naložbe v finančni najem]
začetek veljavnosti 1.1.2019
najem

X duration debit

IncreaseDecreaseInNetIn
vestmentInFinanceLease

ifrs-full

SL

Povečanje (zmanjšanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141. člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka). [glej: Čista
obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka)]

Povečanje
(zmanjšanje)
čiste obveznosti za dolo
čene zaslužke (sredstva
določenega zaslužka)

X duration credit

IncreaseDecreaseInNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

ifrs-full

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabili
tiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

ifrs-full

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) čistih sredstev, ki so na voljo za razkritje: MRS 26, 35.(b) člen
čistih sredstev, ki so na izplačilo pokojnin. Čista razpoložljiva sredstva za pokoj
voljo za izplačilo pokojnin nine so sredstva pokojninskega programa, od katerih je
treba odšteti obveznosti, ki ne spadajo v aktuarsko
sedanjo vrednost obljubljenih pokojnin.

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova izdanih primer: MSRP 4, IG37. člen,
zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb. [glej: Obvez primer: MSRP 4, 37.(e) člen
nosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih
pogodb]

Pojasnilo oznake

X duration credit

Označba

IncreaseDecreaseInNetAs
setsAvailableForBenefits

Element type and
attributes

Povečanje
(zmanjšanje)
obveznosti iz naslova
izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb

Element name/role URI

X duration credit

Prefix

L 143/512
29.5.2019

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prilagoditev, ki
izhajajo iz preteka časa,
konto popravkov vrednosti
za
kreditne
izgube
finančnih sredstev

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prilagoditev, ki
izhajajo iz preteka časa,
obveznosti iz naslova
izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb

X duration credit

X duration credit

X duration credit

IncreaseDecreaseThroug
hAcquisitionOfSubsidiary

IncreaseDecreaseThroug
hAdjustmentsArisingFrom
PassageOfTimeAllowan
ceAccountForCreditLosse
sOfFinancialAssets

IncreaseDecreaseThroug
hAdjustmentsArisingFrom
PassageOfTimeLiabilitie
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
sIssued

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

MRS

1,

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova izdanih splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb zaradi prilagodi člen
tev, ki izhajajo iz preteka časa. [glej: Obveznosti iz
naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb]

Povečanje (zmanjšanje) konta popravkov vrednosti za splošna praksa: MSRP 7, 16. člen
kreditne izgube finančnih sredstev zaradi prilagoditev – datum prenehanja veljavnosti
vrednosti, ki izhajajo iz preteka časa. [glej: Konto 1.1.2018
popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sred
stev]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posle splošna
praksa:
naslova prevzema odvis dica prevzema odvisnih podjetij. [glej: Odvisna podjetja 106.(d) člen
nega podjetja, lastniški [member]]
kapital

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

X duration credit

IncreaseDecreaseInWor
kingCapital

ifrs-full

SL

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) obratnega kapitala.
obratnega kapitala

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) pozavarovalnih sredstev. [glej: primer: MSRP 4, IG37. člen,
Pozavarovalna sredstva]
primer: MSRP 4, 37.(e) člen
pozavarovalnih sredstev

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odlo razkritje: MSRP 14, 33.(a) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja v
breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije]

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odlo razkritje: MSRP 14, 33.(a) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja
v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije]

Pojasnilo oznake

IncreaseDecreaseInReinsu
ranceAssets

ifrs-full

Povečanje
(zmanjšanje)
stanj v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Označba

Povečanje
(zmanjšanje)
stanj v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

IncreaseDecreaseInRegula
toryDeferralAccountDebit
Balances

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

X duration debit

IncreaseDecreaseInRegula
toryDeferralAccountCredit
Balances

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
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Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova stanj, v tekočem
obdobju pripoznanih v
izkazu finančnega polo
žaja, stanja v dobro na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova stanj, v tekočem
obdobju pripoznanih v
izkazu finančnega polo
žaja, stanja v breme na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije

X duration credit

X duration debit

IncreaseDecreaseThroug
hAppropriationOfRetaine
dEarnings

IncreaseDecreaseThrough
BalancesRecognisedInCur
rentPeriodInStatementOfFi
nancialPositionRegulatory
DeferralAccountCreditBa
lances

IncreaseDecreaseThrough
BalancesRecognisedInCur
rentPeriodInStatementOfFi
nancialPositionRegulatory
DeferralAccountDebitBa
lances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odlo primer: MSRP 14, 33.(a)(i) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi stanj, ki
so v tekočem obdobju pripoznana v izkazu finančnega
položaja. [glej: Stanja v breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije]

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odlo primer: MSRP 14, 33.(a)(i) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi stanj,
ki so v tekočem obdobju pripoznana v izkazu finanč
nega položaja. [glej: Stanja v dobro na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije]

MRS

1,

Povečanje (zmanjšanje) skupne razlike med pošteno primer: MSRP 7, IG14. člen,
vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko primer: MSRP 7, 28.(b) člen
ceno finančnih instrumentov, ki se še mora pripoznati
v poslovnem izidu, ki je posledica zneskov, pripoznanih
v poslovnem izidu. [glej: Skupna razlika med pošteno
vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko
ceno, ki se še mora pripoznati v poslovnem izidu;
Finančni instrumenti, razred [member]]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posle splošna
praksa:
naslova razdelitve zadrža dica razdelitve zadržanega čistega dobička. [glej: Zadr 106.(d) člen
nega
čistega
dobička, žani čisti dobiček]
lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova zneskov, pripo
znanih v poslovnem izidu,
skupna
razlika
med
pošteno vrednostjo ob
začetnem pripoznanju in
transakcijsko ceno, ki se
še mora pripoznati v
poslovnem izidu

IncreaseDecreaseThroug
X duration
hAmountsRecognisedIn
ProfitOrLossAggregateDif
ferenceBetweenFairValueA
tInitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueYetToBe
Recognised

SL

X duration credit

Pojasnilo oznake

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) pozavarovalnih sredstev zaradi splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
naslova prilagoditev, ki prilagoditev, ki izhajajo iz preteka časa. [glej: Pozavaro člen
izhajajo iz preteka časa, valna sredstva]
pozavarovalna sredstva

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThroug
hAdjustmentsArisingFrom
PassageOfTimeReinsuran
ceAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/514
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IncreaseDecreaseThroughC X duration credit
hangeInDiscountRateCon
tingentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

IncreaseDecreaseThroughC X duration credit
hangeInDiscountRateOt
herProvisions

IncreaseDecreaseThroughC X duration credit
hangeInEquityOfSubsidia
ries

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila zaradi razkritje: MRS 19, 141.(h) člen
učinkov poslovnih združitev in odtujitev. [glej: Poslovne
združitve [member]; Pravice do povračila, po pošteni
vrednosti]

Povečanje (zmanjšanje) pogojnih obveznosti, pripo razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
znanih v poslovni združitvi, zaradi sprememb diskontne
stopnje. [glej: Pogojne obveznosti, pripoznane v
poslovni združitvi; Poslovne združitve [member]]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala podjetja, ki je splošna
praksa:
naslova spremembe v posledica spremembe v lastniškem kapitalu odvisnih 106.(d) člen
lastniškem
kapitalu podjetij. [glej: Odvisna podjetja [member]]
odvisnih podjetij, lastniški
kapital

MRS

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) drugih rezervacij, ki izhaja iz razkritje: MRS 37, 84.(e) člen
naslova
spremembe spremembe diskontne stopnje. [glej: Druge rezervacije]
diskontne stopnje, druge
rezervacije

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
spremembe
diskontne stopnje, pogojne
obveznosti, pripoznane v
poslovni združitvi

1,

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (terjatve) za odloženi splošna praksa: MRS 12, 81. člen
naslova poslovnih združi davek, ki izhaja iz poslovnih združitev. [glej: Obveznost
tev, obveznost (terjatev) (terjatev) za odloženi davek]
za odloženi davek

IncreaseDecreaseThrough
BusinessCombinationsDe
ferredTaxLiabilityAsset

ifrs-full

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(h) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhajajo iz
poslovnih združitev in odtujitev. [glej: Poslovne zdru
žitve [member]; Čista obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka)]

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova poslovnih zdru
žitev in odtujitev, pravice
do povračila

IncreaseDecreaseThrough X duration debit
BusinessCombinationsAnd
DisposalsReimbursemen
tRights

ifrs-full

Označba

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova poslovnih zdru
žitev in odtujitev, čista
obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določe
nega zaslužka)

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough X duration credit
BusinessCombinationsAnd
DisposalsNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) obveznosti, ki izhajajo iz aktiv razkritje: MRS 7, 44.B(d) člen
naslova sprememb poštene nosti financiranja, zaradi sprememb poštene vrednosti.
vrednosti, obveznosti, ki [glej: Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja]
izhajajo iz aktivnosti finan
ciranja

Povečanje (zmanjšanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(e) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz
sprememb deviznih tečajev. [glej: Čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
sprememb
deviznih tečajev, čista
obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določe
nega zaslužka)

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
sprememb
deviznih tečajev, stanja v
dobro na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

IncreaseDecreaseThroughC X duration credit
hangesInFairValuesLiabili
tiesArisingFromFinancin
gActivities

IncreaseDecreaseThroughC X duration credit
hangesInForeignExchange
RatesNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

IncreaseDecreaseThroughC X duration credit
hangesInForeignExchange
RatesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

SL

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odlo primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi spre
membe deviznih tečajev. [glej: Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odlo primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi spre
membe diskontnih stopenj. [glej: Stanja v breme na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb diskon
tnih stopenj, stanja v
breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

IncreaseDecreaseThroughC X duration debit
hangesInDiscountRatesRe
gulatoryDeferralAccount
DebitBalances

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odlo primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi spre
membe diskontnih stopenj. [glej: Stanja v dobro na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb diskon
tnih stopenj, stanja v
dobro na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThroughC X duration credit
hangesInDiscountRatesRe
gulatoryDeferralAccount
CreditBalances

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb lastni
ških deležev v odvisnih
podjetjih, ki ne povzročijo
izgube
obvladovanja,
lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb lastni
ških deležev v odvisnih
podjetjih, ki ne povzročijo
izgube
obvladovanja,
lastniški kapital, ki ga je
mogoče pripisati lastnikom
obvladujočega podjetja

IncreaseDecreaseThroughC X duration credit
hangesInOwnershipInte
restsInSubsidiariesThatDo
NotResultInLossOfControl

IncreaseDecreaseThroughC X duration credit
hangesInOwnershipInte
restsInSubsidiariesThatDo
NotResultInLossOfContro
lEquityAttributableToOw
nersOfParent

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki ga je razkritje: MSRP 12, 18. člen
mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja, iz
naslova sprememb lastniških deležev v odvisnih podjet
jih, ki ne povzročijo izgube obvladovanja. [glej: Odvisna
podjetja [member]; Lastniški kapital, ki ga je mogoče
pripisati lastnikom obvladujočega podjetja]

SL

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala iz naslova razkritje: MRS 1, 106.(d)(iii) člen
sprememb lastniških deležev v odvisnih podjetjih, ki
ne povzročijo izgube obvladovanja. [glej: Odvisna
podjetja [member]]

primer: MSRP 7, IG20.B člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz
naslova
sprememb sprememb modelov ali parametrov tveganja. [glej:
modelov ali parametrov Finančna sredstva]
tveganja, finančna sredstva

IncreaseDecreaseThroughC X duration debit
hangesInModelsOrRiskPa
rametersFinancialAssets

primer: MSRP 7, IG20.B člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odlo primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi spre
membe deviznih tečajev. [glej: Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

Pojasnilo oznake

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu, ki izhaja iz sprememb modelov
ali parametrov tveganja. [glej: Izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu]

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
sprememb
modelov ali parametrov
tveganja,
izpostavljenost
kreditnemu tveganju pri
obvezah iz posojil in
pogodbah o finančnem
poroštvu

IncreaseDecreaseThroughC X duration credit
hangesInModelsOrRiskPa
rametersExposureToCredi
tRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuarantee
Contracts

ifrs-full

Označba

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
sprememb
deviznih tečajev, stanja v
breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThroughC X duration debit
hangesInForeignExchange
RatesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X duration debit

X duration credit

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArising
FromChangeInEstimateOf
TransactionPriceContrac
tAssets

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArising
FromChangeInEstimateOf
TransactionPriceContract
Liabilities

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArising
FromChangeInMeasureOf
ProgressContractAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
kumulativnih
naknadnih
prilagoditev
prihodkov, ki izhajajo iz
spremembe
izmere
napredka,
sredstva
iz
pogodb

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
kumulativnih
naknadnih
prilagoditev
prihodkov, ki izhajajo iz
spremembe ocene transak
cijske cene, obveznosti iz
pogodb

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
kumulativnih
naknadnih
prilagoditev
prihodkov, ki izhajajo iz
spremembe ocene transak
cijske cene, sredstva iz
pogodb

MRS

1,

Povečanje (zmanjšanje) sredstev iz pogodb, ki so posle primer: MSRP 15, 118.(b) člen –
dica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov, ki začetek veljavnosti 1.1.2018
izhajajo iz spremembe izmere napredka. [glej: Povečanje
(zmanjšanje) iz naslova kumulativnih naknadnih prilago
ditev prihodkov, sredstva iz pogodb]

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz pogodb, ki so primer: MSRP 15, 118.(b) člen –
posledica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihod začetek veljavnosti 1.1.2018
kov, ki izhajajo iz spremembe ocene transakcijske
cene. Transakcijska cena je znesek nadomestila, do kate
rega podjetje pričakuje, da bo upravičeno v zameno za
prenos obljubljenega blaga ali storitev kupcu, razen
zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb (na primer
nekateri prometni davki). [glej: Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov,
obveznosti iz pogodb]

Povečanje (zmanjšanje) sredstev iz pogodb, ki so posle primer: MSRP 15, 118.(b) člen –
dica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov, ki začetek veljavnosti 1.1.2018
izhajajo iz spremembe ocene transakcijske cene. Tran
sakcijska cena je znesek nadomestila, do katerega
podjetje pričakuje, da bo upravičeno v zameno za
prenos obljubljenega blaga ali storitev kupcu, razen
zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb (na primer
nekateri prometni davki). [glej: Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov,
sredstva iz pogodb]

praksa:
Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posle splošna
106.(d) člen
naslova zamenjave zamen dica zamenjave zamenljivih instrumentov.
ljivih
instrumentov,
lastniški kapital

Označba

SL

X duration debit

X duration credit

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough
ConversionOfConverti
bleInstruments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration debit

X duration credit

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArising
FromContractModification
ContractAssets

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArising
FromContractModification
ContractLiabilities

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueContrac
tAssets

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueContract
Liabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz pogodb, ki so primer: MSRP 15, 118.(b) člen –
posledica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihod začetek veljavnosti 1.1.2018
kov, ki izhajajo iz spremembe pogodbe. Sprememba
pogodbe pomeni spremembo obsega ali cene (ali
obojega) pogodbe, ki jo odobrijo zadevne pogodbene
stranke. [glej: Povečanje (zmanjšanje) iz naslova kumu
lativnih naknadnih prilagoditev prihodkov, obveznosti iz
pogodb]

Povečanje (zmanjšanje) sredstev iz pogodb, ki so posle primer: MSRP 15, 118.(b) člen –
dica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov, ki začetek veljavnosti 1.1.2018
izhajajo iz spremembe pogodbe. Sprememba pogodbe
pomeni spremembo obsega ali cene (ali obojega)
pogodbe, ki jo odobrijo zadevne pogodbene stranke.
[glej: Povečanje (zmanjšanje) iz naslova kumulativnih
naknadnih prilagoditev prihodkov, sredstva iz pogodb]

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz pogodb, ki so primer: MSRP 15, 118.(b) člen –
posledica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihod začetek veljavnosti 1.1.2018
kov, ki izhajajo iz spremembe izmere napredka. [glej:
Povečanje (zmanjšanje) iz naslova kumulativnih
naknadnih prilagoditev prihodkov, obveznosti iz
pogodb]

Pojasnilo oznake

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz pogodb, ki so primer: MSRP 15, 118.(b) člen –
naslova
kumulativnih posledica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihod začetek veljavnosti 1.1.2018
naknadnih
prilagoditev kov. [glej: Obveznosti iz pogodbe; Prihodki]
prihodkov, obveznosti iz
pogodb

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) sredstev iz pogodb, ki so posle primer: MSRP 15, 118.(b) člen –
naslova
kumulativnih dica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov. začetek veljavnosti 1.1.2018
naknadnih
prilagoditev [glej: Sredstva iz pogodbe; Prihodki]
prihodkov, sredstva iz
pogodb

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
kumulativnih
naknadnih
prilagoditev
prihodkov, ki izhajajo iz
spremembe
pogodbe,
obveznosti iz pogodb

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
kumulativnih
naknadnih
prilagoditev
prihodkov, ki izhajajo iz
spremembe pogodbe, sred
stva iz pogodb

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
kumulativnih
naknadnih
prilagoditev
prihodkov, ki izhajajo iz
spremembe
izmere
napredka, obveznosti iz
pogodb

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArising
FromChangeInMeasureOf
ProgressContractLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

praksa:
Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posle splošna
106.(d) člen
naslova uveljavitve opcij, dica uveljavitve opcij.
lastniški kapital

praksa:
Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posle splošna
106.(d) člen
naslova
uveljavitve dica uveljavitve nakupnih bonov.
nakupnih bonov, lastniški
kapital

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova denarnih tokov
financiranja, obveznosti, ki
izhajajo iz aktivnosti finan
ciranja

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova gibanj deviznih
tečajev in drugih gibanj,
izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz
posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu

IncreaseDecreaseThroughE X duration credit
xerciseOfWarrantsEquity

X duration credit

X duration credit

IncreaseDecreaseThrough
FinancingCashFlowsLiabili
tiesArisingFromFinancin
gActivities

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOt
herMovementsExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

MRS

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu, ki izhaja iz gibanj deviznih tečajev
in drugih gibanj. [glej: Izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu]

1,

primer: MSRP 7, IG20.B člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti, ki izhajajo iz aktiv razkritje: MRS 7, 44.B(a) člen
nosti financiranja, zaradi sprememb denarnih tokov
financiranja. [glej: Denarni tokovi iz aktivnosti financi
ranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja); Obvezno
sti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja]

MRS

1,

1,
SL

MRS

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti, ki izhajajo iz aktiv razkritje: MRS 7, 44.B(c) člen
nosti financiranja, zaradi učinkov sprememb deviznih
tečajev. [glej: Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti finan
ciranja]

IncreaseDecreaseThroughE X duration credit
xerciseOfOptions

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova učinka sprememb
deviznih tečajev, obvezno
sti, ki izhajajo iz aktivnosti
financiranja

ifrs-full

X duration credit

IncreaseDecreaseThroug
hEffectOfChangesInForei
gnExchangeRatesLiabilitie
sArisingFromFinancingAc
tivities

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posle splošna
praksa:
naslova odtujitve odvis dica odtujitve odvisnih podjetij. [glej: Odvisna podjetja 106.(d) člen
nega podjetja, lastniški [member]]
kapital

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough
DisposalOfSubsidiary

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/520
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

X duration debit

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeExposure
ToCreditRiskOnLoanCom
mitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeFinancia
lAssets

IncreaseDecreaseThrough X duration credit
LossOfControlOfSubsidia
ryDeferredTaxLiabilityAsset

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

primer: MSRP 7, IG20.B člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (terjatve) za odloženi splošna praksa: MRS 12, 81. člen
naslova izgube obvlado davek zaradi izgube obvladovanja odvisnega podjetja.
vanja odvisnega podjetja, [glej: Obveznost (terjatev) za odloženi davek]
obveznost (terjatev) za
odloženi davek

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz primer: MSRP 7, IG20.B člen –
naslova gibanj deviznih gibanj deviznih tečajev. [glej: Finančna sredstva]
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.H člen –
tečajev, finančna sredstva
začetek veljavnosti 1.1.2018

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova deviznih tečajev,
izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz
posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu, ki izhaja iz deviznih tečajev. [glej:
Izpostavljenost kreditnemu tveganju pri obvezah iz
posojil in pogodbah o finančnem poroštvu]

X duration credit

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOt
herMovementsFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

primer: MSRP 7, IG20.B člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Sklic

SL

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova gibanj deviznih
tečajev in drugih gibanj,
finančna sredstva [abstract]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz
naslova gibanj deviznih gibanj deviznih tečajev in drugih gibanj. [glej: Finančna
tečajev in drugih gibanj, sredstva]
finančna sredstva

X duration debit

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOt
herMovementsFinancialAs
sets

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova gibanj deviznih
tečajev in drugih gibanj,
izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz
posojil in pogodbah o
finančnem
poroštvu
[abstract]

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOt
herMovementsExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContractsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih
razlik, konto popravkov
vrednosti
za
kreditne
izgube finančnih sredstev

X duration credit

X duration debit

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesAl
lowanceAccountForCredi
tLossesOfFinancialAssets

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferences
BiologicalAssets

IncreaseDecreaseThrough X duration debit
NetExchangeDifferencesDe
ferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceCon
tracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih
razlik, odloženi stroški
pridobivanja iz naslova
zavarovalnih pogodb

Povečanje (zmanjšanje) odloženih stroškov pridobivanja, splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb, zaradi čistih tečajnih člen
razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov iz
funkcijske valute v drugo predstavitveno valuto, vključno
s prevedbo poslovanja enot v tujini v predstavitveno
valuto poročajočega podjetja. [glej: Odloženi stroški
pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) bioloških sredstev zaradi čistih razkritje: MRS 41, 50.(f) člen
naslova čistih tečajnih tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih
razlik, biološka sredstva
izkazov iz funkcijske valute v drugo predstavitveno
valuto, vključno s prevedbo poslovanja v tujini v pred
stavitveno valuto poročajočega podjetja. [glej: Biološka
sredstva]

SL

Povečanje (zmanjšanje) konta popravkov vrednosti za splošna praksa: MSRP 7, 16. člen
kreditne izgube finančnih sredstev zaradi čistih tečajnih – datum prenehanja veljavnosti
razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov iz 1.1.2018
funkcijske valute v drugo predstavitveno valuto, vključno
s prevedbo poslovanja enot v tujini v predstavitveno
valuto poročajočega podjetja. [glej: Konto popravkov
vrednosti za kreditne izgube finančnih sredstev]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz primer: MSRP 7, 35.I(b) člen –
naslova
spremembe spremembe pogodbenih denarnih tokov. [glej: Finančna začetek veljavnosti 1.1.2018
pogodbenih
denarnih sredstva]
tokov, finančna sredstva

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu primer: MSRP 7, 35.I(b) člen –
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o začetek veljavnosti 1.1.2018
finančnem poroštvu, ki izhaja iz sprememb pogodbenih
denarnih tokov. [glej: Izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu]

Pojasnilo oznake

IncreaseDecreaseThrough X duration debit
ModificationOfContractual
CashFlowsFinancialAssets

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
spremembe
pogodbenih
denarnih
tokov,
izpostavljenost
kreditnemu tveganju pri
obvezah iz posojil in
pogodbah o finančnem
poroštvu

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough X duration credit
ModificationOfContractual
CashFlowsExposureToCre
ditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration debit

X duration debit

X duration debit

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferences
Goodwill

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesIn
tangibleAssetsAndGood
will

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesIn
tangibleAssetsOtherThan
Goodwill

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesIn
vestmentProperty

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough X duration credit
NetExchangeDifferencesDe
ferredTaxLiabilityAsset

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

(zmanjšanje) iz
čistih tečajnih
neopredmetena
razen dobrega

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih
razlik, naložbene nepremi
čnine

Povečanje
naslova
razlik,
sredstva
imena

MRS

38,

38,

Povečanje (zmanjšanje) naložbenih nepremičnin zaradi razkritje: MRS 40, 76.(e) člen,
čistih tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovod razkritje: MRS 40, 79.(d)(vi) člen
skih izkazov iz funkcijske valute v drugo predstavitveno
valuto, vključno s prevedbo poslovanja v tujini v pred
stavitveno valuto poročajočega podjetja. [glej: Naložbene
nepremičnine]

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen razkritje:
MRS
dobrega imena zaradi čistih tečajnih razlik, ki izhajajo 118.(e)(vii) člen
iz prevedbe računovodskih izkazov iz funkcijske valute v
drugo predstavitveno valuto, vključno s prevedbo poslo
vanja v tujini v predstavitveno valuto poročajočega
podjetja. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega
imena]

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev in splošna
praksa:
dobrega imena zaradi čistih tečajnih razlik, ki izhajajo 118.(e)(vii) člen
iz prevedbe računovodskih izkazov iz funkcijske valute v
drugo predstavitveno valuto, vključno s prevedbo poslo
vanja enot v tujini v predstavitveno valuto poročajočega
podjetja. [glej: Neopredmetena sredstva in dobro ime]

SL

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih
razlik,
neopredmetena
sredstva in dobro ime

3, B67.(d)(vi)

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (terjatev) za odloženi splošna praksa: MRS 12, 81. člen
davek, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb, zaradi čistih
tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih
izkazov iz funkcijske valute v drugo predstavitveno
valuto, vključno s prevedbo poslovanja enot v tujini v
predstavitveno valuto poročajočega podjetja. [glej:
Obveznost (terjatev) za odloženi davek]

Pojasnilo oznake

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) dobrega imena zaradi čistih razkritje: MSRP
naslova čistih tečajnih tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih člen
razlik, dobro ime
izkazov iz funkcijske valute v drugo predstavitveno
valuto, vključno s prevedbo poslovanja v tujini v pred
stavitveno valuto poročajočega podjetja. [glej: Dobro
ime]

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih
razlik, obveznosti (terjatev)
za odloženi davek

Označba

29.5.2019
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Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih
razlik, pravice do povra
čila, po pošteni vrednosti

X duration debit

X duration debit

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifference
sReimbursementRightsAt
FairValue

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifference
sReinsuranceAssets

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih
razlik, pozavarovalna sred
stva

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev razkritje: MRS 16, 73.(e)(viii) člen
zaradi čistih tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe raču
novodskih izkazov iz funkcijske valute v drugo predsta
vitveno valuto, vključno s prevedbo poslovanja v tujini v
predstavitveno valuto poročajočega podjetja. [glej:
Opredmetena osnovna sredstva]

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih
razlik,
opredmetena
osnovna sredstva

X duration debit

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifference
sPropertyPlantAndEquip
ment

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) pozavarovalnih sredstev zaradi splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
čistih tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovod člen
skih izkazov iz funkcijske valute v drugo predstavitveno
valuto, vključno s prevedbo poslovanja enot v tujini v
predstavitveno valuto poročajočega podjetja. [glej: Poza
varovalna sredstva]

SL

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti pravic do razkritje: MRS 19, 141.(e) člen
povračila, ki izhaja iz vpliva sprememb deviznih tečajev
na programe, ki se merijo v valuti, ki ni predstavitvena
valuta poročajočega podjetja. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]; Pravice do povračila, po pošteni vrednosti]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) drugih rezervacij, ki izhaja iz splošna praksa: MRS 37, 84. člen
naslova čistih tečajnih vpliva sprememb deviznih tečajev na rezervacije, ki se
razlik, druge rezervacije
merijo v valuti, ki ni predstavitvena valuta poročajočega
podjetja. [glej: Druge rezervacije]

X duration credit

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesOt
herProvisions

Sklic

Sprememba zavarovalnih obveznosti zaradi čistih primer: MSRP 4, IG37.(f) člen,
tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih primer: MSRP 4, 37.(e) člen
izkazov v različno predstavitveno valuto, in iz prevedbe
poslovanja v tujini v predstavitveno valuto poročajočega
podjetja. [glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavaro
valnih in pozavarovalnih pogodb]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih
razlik,
obveznosti
iz
naslova izdanih zavaro
valnih in pozavarovalnih
pogodb

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough X duration credit
NetExchangeDifferencesLia
bilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
neopredmetena sredstva in
dobro ime

IncreaseDecreaseThroug
X duration debit
hOtherChangesDeferredAc
quisitionCostsArisingFro
mInsuranceContracts

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesIntangi
bleAssetsAndGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
konto popravkov vrednosti
za
kreditne
izgube
finančnih sredstev

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev in splošna
praksa:
dobrega imena zaradi sprememb, ki jih podjetje ne 118.(e)(viii) člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
Neopredmetena sredstva in dobro ime]

MRS

38,

Povečanje (zmanjšanje) odloženih stroškov pridobivanja primer: MSRP 4, IG39.(e) člen,
iz naslova zavarovalnih pogodb zaradi sprememb, ki jih primer: MSRP 4, 37.(e) člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavaro
valnih pogodb]

Povečanje (zmanjšanje) konta popravkov vrednosti za splošna praksa: MSRP 7, 16. člen
kreditne izgube finančnih sredstev zaradi sprememb, ki – datum prenehanja veljavnosti
jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas 1.1.2018
nilu. [glej: Konto popravkov vrednosti za kreditne
izgube finančnih sredstev]

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti, ki izhajajo iz aktiv razkritje: MRS 7, 44.B(b) člen
nosti financiranja, ki je posledica pridobitve ali izgube
obvladovanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih
subjektov. [glej: Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti
financiranja; Odvisna podjetja [member]]

Povečanje (zmanjšanje) skupne razlike med pošteno primer: MSRP 7, IG14. člen,
vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko primer: MSRP 7, 28.(b) člen
ceno finančnih instrumentov, ki se še mora pripoznati
v poslovnem izidu, ki izhaja iz novih transakcij. [glej:
Skupna razlika med pošteno vrednostjo ob začetnem
pripoznanju in transakcijsko ceno, ki se še mora pripo
znati v poslovnem izidu; Finančni instrumenti, razred
[member]]

Pojasnilo oznake

SL

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
odloženi stroški pridobi
vanja iz naslova zavaro
valnih pogodb

X duration credit

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesAllowan
ceAccountForCreditLosse
sOfFinancialAssets

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) s
pridobitvijo ali izgubo
obvladovanja
odvisnih
podjetij
ali
drugih
poslovnih
subjektov,
obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja

X duration credit

IncreaseDecreaseThrough
ObtainingOrLosingContro
lOfSubsidiariesOrOtherBu
sinessesLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

ifrs-full

Povečanje
(zmanjšanje)
skupne
razlike
med
pošteno vrednostjo ob
začetnem pripoznanju in
transakcijsko ceno, ki se
še mora pripoznati v
poslovnem
izidu,
iz
naslova novih transakcij

Označba

X duration

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough
NewTransactionsAggrega
teDifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedU
singValuationTechni
queYetToBeRecognised

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesInvestment
Property

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesLiabilitiesA
risingFromFinancingActivi
ties

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesLiabilitie
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
sIssued

IncreaseDecreaseThroug
X duration credit
hOtherChangesNetDefined
BenefitLiabilityAsset

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesProperty
PlantAndEquipment

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen razkritje: MRS 38, 118.(e)(viii)
dobrega imena zaradi sprememb, ki jih podjetje ne člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Pojasnilo oznake

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
opredmetena
osnovna
sredstva

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
čista obveznost za dolo
čene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
obveznosti iz naslova
izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev razkritje: MRS 16, 73.(e)(ix) člen
zaradi sprememb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v
istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

Povečanje (zmanjšanje) čiste obveznosti za določene splošna praksa: MRS 19, 141.
zaslužke (sredstva določenega zaslužka) zaradi spre člen
memb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
ali pojasnilu. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka)]

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova izdanih primer: MSRP 4, IG37. člen,
zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb zaradi spre primer: MSRP 4, 37.(e) člen
memb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
ali pojasnilu. [glej: Obveznosti iz naslova izdanih zava
rovalnih in pozavarovalnih pogodb]

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti, ki izhajajo iz aktiv razkritje: MRS 7, 44.B(e) člen
nosti financiranja, zaradi sprememb, ki jih podjetje ne
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Obvez
nosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) naložbenih nepremičnin zaradi razkritje: MRS 40, 79.(d)(viii)
naslova drugih sprememb, sprememb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem člen, razkritje: MRS 40, 76.(g)
naložbene nepremičnine
izkazu ali pojasnilu. [glej: Naložbene nepremičnine]
člen

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
neopredmetena
sredstva
razen dobrega imena

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration debit

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration credit

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountDebitBa
lances

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountDebitBa
lancesAbstract

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesReinsuran
ceAssets

IncreaseDecreaseThroug
hOtherContributions
ByOwners

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountCreditBa
lancesAbstract

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountCreditBa
lances

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odlo primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi spre
memb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
ali pojasnilu. [glej: Stanja v breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije]

Uradni list Evropske unije

Povečanje
iz
naslova Povečanje lastniškega kapitala iz naslova drugih razkritje: MRS 1, 106.(d)(iii) člen
drugih prispevkov lastni prispevkov lastnikov, ki jih podjetje ne razkrije ločeno
kov, lastniški kapital
v istem izkazu ali pojasnilu.

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) pozavarovalnih sredstev zaradi splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
naslova drugih sprememb, sprememb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem člen
pozavarovalna sredstva
izkazu ali pojasnilu. [glej: Pozavarovalna sredstva]

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske
regulacije
[abstract]

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odlo primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi spre
memb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
ali pojasnilu. [glej: Stanja v dobro na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije]

Pojasnilo oznake

SL

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske
regulacije
[abstract]

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Označba

29.5.2019
L 143/527

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova obračuna v senci,
odloženi stroški pridobi
vanja iz naslova zavaro
valnih pogodb

IncreaseDecreaseThroughS X duration credit
harebasedPaymentTransac
tions

ifrs-full

Zmanjšanje (povečanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi razkritje: MRS 1, 106.(d)(iii) člen
naslova plačilnih transakcij plačilnih transakcij na podlagi delnic. [glej: Lastniški
na podlagi delnic, lastniški kapital]
kapital

SL

Povečanje (zmanjšanje) odloženih stroškov pridobivanja, splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb, zaradi obračuna v člen
senci. Obračun v senci je usmeritev, za katero je
značilno naslednje: (a) pripoznan vendar neiztržen
dobiček ali izguba na nekem sredstvu vpliva na meritve
zavarovalne obveznosti na enak način, kot realizirani
dobiček ali izguba; in (b) nerealizirani dobički ali izgube
na nekem sredstvu se neposredno pripoznajo v lastni
škem kapitalu in posledična sprememba knjigovodske
vrednosti zavarovalne obveznosti se prav tako pripozna
v lastniškem kapitalu. [glej: Odloženi stroški pridobi
vanja iz naslova zavarovalnih pogodb]

MSRP 7, IG20.B člen –
veljavnosti 1.1.2018,
MSRP 7, 35.H člen –
veljavnosti 1.1.2018,
MSRP 7, 35.I člen –
veljavnosti 1.1.2018

IncreaseDecreaseThroughS X duration debit
hadowAccountingDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

primer:
začetek
primer:
začetek
primer:
začetek

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu zaradi drugih gibanj. [glej: Izposta
vljenost kreditnemu tveganju pri obvezah iz posojil in
pogodbah o finančnem poroštvu]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz primer: MSRP 7, IG20.B člen –
naslova drugih gibanj, drugih gibanj. [glej: Finančna sredstva]
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.H člen –
finančna sredstva
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.I člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih gibanj,
izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz
posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu

IncreaseDecreaseThroug
X duration debit
hOtherMovementsFinancia
lAssets

X duration credit

ifrs-full

Sklic

IncreaseDecreaseThroug
hOtherMovementsExposu
reToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

Pojasnilo oznake

Zmanjšanje iz naslova Zmanjšanje lastniškega kapitala iz naslova drugih razde razkritje: MRS 1, 106.(d)(iii) člen
drugih razdelitev lastni litev lastnikom, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem
kom, lastniški kapital
izkazu ali pojasnilu.

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThroug
hOtherDistributionsToOw
ners

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

IncreaseDecreaseThrough
TransferBetweenRevalua
tionReserveAndRetaine
dEarnings

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChan
gesBiologicalAssets

IncreaseDecreaseThrough X duration credit
TransfersAndOtherChange
sEquity

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChan
gesGoodwill

IncreaseDecreaseThrough X duration debit
TransfersAndOtherChange
sIntangibleAssetsAndGo
odwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi splošna
praksa:
prenosa med presežkom iz prevrednotenja in zadržanim 106.(d) člen
čistim dobičkom. [glej: Zadržani čisti dobiček; Presežek
iz prevrednotenja]

MRS

1,

1,

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, neopredmetena
sredstva in dobro ime

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev in splošna praksa: MRS 38, 118.(e)
dobrega imena zaradi prenosov in sprememb, ki jih člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Neopredmetena sredstva in dobro ime]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) dobrega imena zaradi sprememb, razkritje: MSRP 3, B67.(d)(vii)
naslova drugih sprememb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali člen
dobro ime
pojasnilu. [glej: Dobro ime]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi spre razkritje: MRS 1, 106.(d) člen
naslova drugih sprememb, memb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
lastniški kapital
ali pojasnilu. [glej: Lastniški kapital]

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) bioloških sredstev zaradi spre razkritje: MRS 41, 50.(g) člen
naslova drugih sprememb, memb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
biološka sredstva
ali pojasnilu. [glej: Biološka sredstva]

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova
prenosa
med
presežkom iz prevredno
tenja in zadržanim čistim
dobičkom, lastniški kapital

MRS

SL

X duration debit

X duration credit

IncreaseDecreaseThrough
TransactionsWithOwners

ifrs-full

praksa:
Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi tran splošna
naslova transakcij z last sakcij z lastniki.
106.(d) člen
niki, lastniški kapital

Sklic

X duration credit

Pojasnilo oznake

Povečanje iz naslova prila Povečanje drugih rezervacij zaradi prilagoditev, ki izha razkritje: MRS 37, 84.(e) člen
goditev, ki izhajajo iz jajo iz preteka časa. [glej: Druge rezervacije]
preteka časa, druge rezer
vacije

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough
TimeValueOfMoneyAdjust
mentOtherProvisions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/529

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, neopredmetena
sredstva razen dobrega
imena [abstract]

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillAbstract

IncreaseDecreaseThrough X duration credit
TransfersAndOtherChange
sOtherProvisions

IncreaseDecreaseThrough X duration debit
TransfersAndOtherChange
sPropertyPlantAndEquip
ment

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sPropertyPlantAndEquip
mentAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen splošna praksa: MRS 38, 118.(e)
dobrega imena zaradi prenosov in sprememb, ki jih člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Pojasnilo oznake

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, opredmetena
osnovna sredstva [abstract]

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, opredmetena
osnovna sredstva

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev splošna praksa: MRS 16, 73.(e)
zaradi prenosov in sprememb, ki jih podjetje ne razkrije člen
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Opredmetena
osnovna sredstva]

SL

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) drugih rezervacij zaradi prenosov splošna praksa: MRS 37, 84. člen
naslova prenosov in drugih in sprememb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem
sprememb, druge rezerva izkazu ali pojasnilu. [glej: Druge rezervacije]
cije

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, neopredmetena
sredstva razen dobrega
imena

IncreaseDecreaseThrough X duration debit
TransfersAndOtherChange
sIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, neopredmetena
sredstva in dobro ime
[abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sIntangibleAssetsAndGo
odwillAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/530
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov iz nalož
benih nepremičnin (med
naložbene nepremičnine),
opredmetena
osnovna
sredstva

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečane (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev in splošna praksa: MRS 38, 118.(e)
naslova
prenosov, dobrega imena zaradi prenosov. [glej: Neopredmetena člen
neopredmetena sredstva in sredstva in dobro ime]
dobro ime

X duration debit

X duration debit

X duration debit

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFromToInvest
mentPropertyPropertyPlan
tAndEquipment

IncreaseDecreaseThrough
TransfersIntangibleAsset
sAndGoodwill

IncreaseDecreaseThrough
TransfersIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečane (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen splošna praksa: MRS 38, 118.(e)
naslova
prenosov, dobrega imena zaradi prenosov. [glej: Neopredmetena člen
neopredmetena
sredstva sredstva razen dobrega imena]
razen dobrega imena

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev splošna praksa: MRS 16, 73.(e)
zaradi prenosov iz naložbenih nepremičnin (med nalož člen
bene nepremičnine). [glej: Opredmetena osnovna sred
stva; Naložbene nepremičnine]

SL

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev splošna praksa: MRS 16, 73.(e)
zaradi prenosov iz nedokončanih gradbenih del. [glej: člen
Opredmetena osnovna sredstva; Nedokončana gradbena
dela]

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov iz nedo
končanih gradbenih del,
opredmetena
osnovna
sredstva

X duration debit

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFromConstructio
nInProgressPropertyPlan
tAndEquipment

ifrs-full

MSRP 7, IG20.B člen –
veljavnosti 1.1.2018,
MSRP 7, 35.I(d) člen –
veljavnosti 1.1.2018,
MSRP 7, 35.H člen –
veljavnosti 1.1.2018

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev zaradi preno primer: MSRP 7, IG20.B člen –
naslova prenosov, finančna sov. [glej: Finančna sredstva]
začetek veljavnosti 1.1.2018,
sredstva
primer: MSRP 7, 35.I(d) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

primer:
začetek
primer:
začetek
primer:
začetek

Sklic

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu zaradi prenosov. [glej: Izpostavlje
nost kreditnemu tveganju pri obvezah iz posojil in
pogodbah o finančnem poroštvu]

Pojasnilo oznake

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFinancialAssets

ifrs-full

Označba

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov, izposta
vljenost
kreditnemu
tveganju pri obvezah iz
posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu

Element type and
attributes

X duration credit

IncreaseDecreaseThrough
TransfersExposureToCredi
tRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuarantee
Contracts

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/531

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov med
skupine za odtujitev, stanja
v breme na kontih odlo
ženih
zneskov
zaradi
zakonske regulacije

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi splošna
praksa:
naslova
prenosa
v prenosov v zakonsko predpisane rezerve. [glej: 106.(d) člen
zakonsko
predpisane Zakonsko predpisane rezerve]
rezerve, lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi tran razkritje: MRS 1, 106.(d) člen
naslova transakcij s trezor sakcij s trezorskimi delnicami. [glej: Lastniški kapital;
skimi delnicami, lastniški Trezorske delnice]
kapital

IncreaseDecreaseThrough X duration debit
TransfersToDisposalGroup
sRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

IncreaseDecreaseThrough X duration credit
TransferToStatutoryReserve

IncreaseDecreaseThrough
TreasuryShareTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

MRS

1,

SL

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odlo primer: MSRP 14, IE5. člen,
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
prenosov med skupine za odtujitev. [glej: Skupine za
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member];
Stanja v breme na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije]

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odlo primer: MSRP 14, IE5. člen,
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
prenosov med skupine za odtujitev. [glej: Skupine za
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member];
Stanja v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije]

IncreaseDecreaseThrough X duration credit
TransfersToDisposalGroup
sRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov med
skupine za odtujitev, stanja
v dobro na kontih odlo
ženih
zneskov
zaradi
zakonske regulacije

Povečanje (zmanjšanje) iz Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev splošna praksa: MRS 16, 73.(e)
naslova prenosov, opred zaradi prenosov. [glej: Opredmetena osnovna sredstva] člen
metena osnovna sredstva

X duration debit

IncreaseDecreaseThrough
TransfersPropertyPlantAn
dEquipment

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova izdanih primer: MSRP 4, IG37.(e) člen,
zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb zaradi prido primer: MSRP 4, 37.(e) člen
bitev od drugih zavarovateljev ali prenosov drugim zava
rovateljem. [glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavaro
valnih in pozavarovalnih pogodb]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov, obvez
nosti iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavaro
valnih pogodb

Element type and
attributes

IncreaseDecreaseThrough X duration credit
TransfersLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration credit

X duration credit

X duration credit

X duration debit

IncreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnEqui
tyInstruments

IncreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsLiabilities

IncreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassa
geOfTimeContingentLiabi
litiesRecognisedInBusiness
Combination

IncreaseThroughBusiness
CombinationsContractAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

IncreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
združitvi, iz naslova prilagoditev zaradi preteka časa.
[glej: Pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združi
tvi; Poslovne združitve [member]]

Uradni list Evropske unije

Povečanje
iz
naslova Povečanje sredstev iz pogodb zaradi poslovnih združitev. primer: MSRP 15, 118.(a) člen –
poslovnih združitev, sred [glej: Poslovne združitve [member]; Sredstva iz pogodb] začetek veljavnosti 1.1.2018
stva iz pogodb

Povečanje iz naslova prila
goditev, ki izhajajo iz
preteka časa, pogojne
obveznosti, pripoznane v
poslovni združitvi

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti obvez razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
nosti zaradi spremembe enega ali več neopazovanih
vložkov, ki odraža razumno mogoče druge predpostav
ke.

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti lastnih razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
kapitalskih instrumentov podjetja zaradi spremembe
enega ali več neopazovanih vložkov, ki odraža razumno
mogoče druge predpostavke. [glej: Lastni kapitalski
instrumenti podjetja [member]]

SL

Povečanje pri merjenju
poštene vrednosti zaradi
spremembe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče
druge
predpostavke,
obveznosti

Povečanje pri merjenju
poštene vrednosti zaradi
spremembe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče
druge predpostavke, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Povečanje pri merjenju Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti sred razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
poštene vrednosti zaradi stev zaradi spremembe enega ali več neopazovanih vlož
spremembe enega ali več kov, ki odraža razumno mogoče druge predpostavke.
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče
druge predpostavke, sred
stva

Označba

29.5.2019
L 143/533

IncreaseThroughNewLease
sLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

IncreaseThroughOriginatio X duration credit
nOrPurchaseExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

ifrs-full

ifrs-full

Povečanje iz naslova izdaje
ali nakupa, izpostavljenost
kreditnemu tveganju pri
obvezah iz posojil in
pogodbah o finančnem
poroštvu

Povečanje izpostavljenosti kreditnemu tveganju pri
obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem poroštvu
zaradi izdaje ali nakupa. [glej: Izpostavljenost kredit
nemu tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu]

primer:
začetek
primer:
začetek
primer:
začetek

MSRP 7, IG20.B člen –
veljavnosti 1.1.2018,
MSRP 7, 35.I(a) člen –
veljavnosti 1.1.2018,
MSRP 7, 35.H člen –
veljavnosti 1.1.2018

primer: MRS 7 A Izkaz denarnih
tokov za podjetje, ki ni finančna
institucija, primer: MRS 7, 44.B
člen

Povečanje stanj v dobro na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
zaradi postavk, prevzetih v poslovni združitvi. [glej:
Poslovne združitve [member]; Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

Povečanje stanj v breme na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(iii) člen
zaradi postavk, prevzetih v poslovni združitvi. [glej:
Poslovne združitve [member]; Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

Povečanje iz naslova novih Povečanje obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financira
najemov, obveznosti, ki nja, zaradi novih najemov. [glej: Obveznosti, ki izhajajo
izhajajo iz aktivnosti finan iz aktivnosti financiranja]
ciranja

Povečanje
iz
naslova
postavk,
prevzetih
v
poslovni združitvi, stanja
v dobro na kontih odlo
ženih
zneskov
zaradi
zakonske regulacije

IncreaseThroughItemsAssu X duration credit
medInBusinessCombina
tionRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

ifrs-full

Sklic

SL

X duration credit

Povečanje
iz
naslova
postavk,
prevzetih
v
poslovni združitvi, stanja
v breme na kontih odlo
ženih
zneskov
zaradi
zakonske regulacije

X duration debit

IncreaseThroughItemsAc
quiredInBusinessCombina
tionRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

Pojasnilo oznake

Povečanje
iz
naslova Povečanje obveznosti iz pogodb zaradi poslovnih zdru primer: MSRP 15, 118.(a) člen –
poslovnih
združitev, žitev. [glej: Poslovne združitve [member]; Obveznosti iz začetek veljavnosti 1.1.2018
pogodb]
obveznosti iz pogodb

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

IncreaseThroughBusiness
CombinationsContractLia
bilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

IndicationOfHowFrequent
lyHedgingRelationshipsA
reDiscontinuedAndRestar
ted

IndicationOfOtherForm
sOfGovernmentAssistance
WithDirectBenefitsForEn
tity

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsContingentLiabi
lities

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsContingentLiabi
litiesInBusinessCombina
tion

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Pojasnilo oznake

Sklic

Pri spremenjenih dogovorih za plačilo na podlagi delnic razkritje: MSRP 2, 47.(c)(ii) člen
je to razlika med pošteno vrednostjo spremenjenega
kapitalskega instrumenta in vrednostjo prvotnega kapi
talskega instrumenta, pri čemer se obe ocenita na datum
spremembe. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi delnic
[member]]

Navedba negotovosti za
zneske ali časovni okvir
odtokov, pogojne obvez
nosti v poslovni združitvi

Opis navedbe negotovosti, ki se nanašajo na znesek ali razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen,
čas morebitnega odtoka gospodarskih koristi za pogojne razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen,
obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi. [glej: razkritje: MSRP 3, B64.(j)(i) člen
Pogojne obveznosti [member]; Poslovne združitve
[member]]

Navedba negotovosti za Opis navedbe negotovosti, ki se nanašajo na znesek ali razkritje: MRS 37, 86.(b) člen
zneske ali časovni okvir čas morebitnega odtoka gospodarskih koristi za pogojne
odtokov, pogojne obvez obveznosti. [glej: Pogojne obveznosti [member]]
nosti

Navedba drugih oblik Opis oblik državnih pomoči, od katerih je podjetje imelo razkritje: MRS 20, 39.(b) člen
državnih
pomoči,
od neposredne koristi, razen državnih podpor, pripoznanih
katerih je podjetje imelo v računovodskih izkazih. [glej: Državne podpore]
neposredne koristi

Navedba, kako pogosto se Opis navedbe, kako pogosto se razmerja varovanja pred razkritje: MSRP 7, 23.C(b)(iii) člen
razmerja varovanja pred tveganjem prekinejo in na novo začnejo.
– začetek veljavnosti 1.1.2018
tveganjem prekinejo in na
novo začnejo

Dodatna podeljena poštena
vrednost,
spremenjeni
dogovori za plačilo na
podlagi delnic

Povečanje iz naslova izdaje Povečanje finančnih sredstev zaradi izdaje ali nakupa. primer: MSRP 7, IG20.B člen –
ali nakupa, finančna sred [glej: Finančna sredstva]
začetek veljavnosti 1.1.2018,
stva
primer: MSRP 7, 35.I(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Označba

SL

text

X duration

IncrementalFairValueGran
tedModifiedSharebasedPay
mentArrangements

ifrs-full

Element type and
attributes

IncreaseThroughOriginatio X duration debit
nOrPurchaseFinancialAs
sets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Posamezna sredstva ali Ta pripadnik pomeni posamezna sredstva ali denar razkritje: MRS 36, 130. člen
denar ustvarjajoče enote ustvarjajoče enote podjetja. [glej: Denar ustvarjajoče
[member]
enote [member]]

member

axis

member

member

X duration debit

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsMember

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesAxis

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesMember

IndividuallyInsignificant
CounterpartiesMember

InflowsOfCashFromInve
stingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

Uradni list Evropske unije

Pritoki denarnih sredstev iz Denarni pritok iz naložbenih aktivnosti.
naložbenih aktivnosti

Posamično nepomembne Ta pripadnik pomeni posamično nepomembne stranke v razkritje: MSRP 7, B52. člen
nasprotne stranke [mem transakciji, ki niso podjetje.
ber]

Denar ustvarjajoče enote Ta pripadnik pomeni najmanjšo določljivo skupino sred razkritje: MRS 36, 134. člen
stev, ki ustvarjajo denarne pritoke, v veliki meri neod
[member]
visne od denarnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin
sredstev.

SL

Denar ustvarjajoče enote Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 36, 134. člen
[axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Posamezna sredstva ali Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 36, 130. člen
denar ustvarjajoče enote domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

axis

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsAxis

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Navedba negotovosti za Opis navedbe negotovosti, ki se nanašajo na znesek ali razkritje: MRS 37, 85.(b) člen
zneske ali časovni okvir čas odtokov gospodarskih koristi za druge rezervacije.
odtokov, druge rezervacije [glej: Druge rezervacije]

Označba

text

Element type and
attributes

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsOtherProvisions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

InformationAboutConse
quencesOfNoncompliance
WithExternallyImposedCa
pitalRequirements

InformationAboutContin
gentAssetsThatDisclosu
reIsNotPracticable

InformationAboutContin
text
gentLiabilitiesThatDisclosu
reIsNotPracticable

InformationAboutCredit
QualityOfNeitherPastDue
NorImpairedFinancialAs
sets

InformationAboutEntitys
DefinitionsOfDefault

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Razkritje informacij o kreditni kakovosti finančnih sred razkritje: MSRP 7, 36.(c) člen –
stev, ki niso prekoračila zapadlosti v plačilo (nasprotna datum prenehanja veljavnosti
stranka ni opravila plačila na pogodbeno določen 1.1.2018
datum) in niso oslabljena. [glej: Finančna sredstva]

Informacije o opredelitvah Informacije o opredelitvah neplačila, ki jih uporablja razkritje: MSRP 7, 35.F(b) člen –
neplačila, ki jih uporablja podjetje, vključno z razlogi za izbiro takih opredelitev. začetek veljavnosti 1.1.2018
podjetje

Informacije o kreditni
kakovosti finančnih sred
stev, ki niso prekoračila
zapadlosti v plačilo in
niso oslabljena [text block]

Informacije o neizvedlji Informacije o dejstvu, da razkritje informacij, povezanih razkritje: MRS 37, 91. člen
vosti razkritja o pogojnih s pogojnimi obveznostmi, ni izvedljivo. [glej: Pogojne
obveznostih
obveznosti [member]]

Informacije o pogojnih Informacije o dejstvu, da razkritje informacij o možnih razkritje: MRS 37, 91. člen
sredstvih, kadar razkritje sredstvih, ki izhajajo iz preteklih dogodkov in katerih
ni izvedljivo
obstoj se bo potrdil samo s pojavom ali odsotnostjo
enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, na katere
podjetje ne more v celoti vplivati, ni izvedljivo.

Uradni list Evropske unije

text

Sklic

Razkritje informacij o zavarovanju s premoženjem, ki je razkritje: MSRP 7, 35.K(c) člen –
v posesti kot poroštvo, in drugih elementov za izbolj začetek veljavnosti 1.1.2018
šanje kreditne kakovosti (na primer kvantitativni opis
obsega, v katerem zavarovanje s premoženjem in drugi
elementi za izboljšanje kreditne kakovosti zmanjšujejo
kreditno tveganje) za finančna sredstva, ki imajo na
datum poročanja poslabšano kreditno kakovost.

Pojasnilo oznake

Informacije o posledicah Informacije o posledicah neskladnosti z zunanjimi kapi razkritje: MRS 1, 135.(e) člen
neskladnosti z zunanjimi talskimi zahtevami. [glej: Kapitalske zahteve [member]]
kapitalskimi zahtevami

Informacije o zavarovanju
s premoženjem, ki je v
posesti kot poroštvo, in
drugih
elementov
za
izboljšanje kreditne kako
vosti kreditno oslabljenih
finančnih sredstev [text
block]

Označba

SL

text block

text block

Element type and
attributes

InformationAboutCollate
ralHeldAsSecurityAndOt
herCreditEnhancements
ForCreditimpairedFinancia
lAssetsExplanatory

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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InformationAboutHowEn text block
tityDeterminedRiskCompo
nentDesignatedAsHedgedI
temExplanatory

ifrs-full

Informacije o tem, kako je
podjetje določilo sestavino
tveganja, ki je določena kot
pred tveganjem varovana
postavka [text block]

Informacije o tem, kako je
določena
sestavina
tveganja
povezana
s
celotno pred tveganjem
varovano postavko [text
block]

Informacije o skupinah ali
portfeljih finančnih instru
mentov
s
posebnimi
značilnostmi, ki bi lahko
vplivale na velik del te
skupine

InformationAboutGroup
text
sOrPortfoliosOfFinancialIn
strumentsWithParticular
FeaturesThatCouldAffect
LargePortionOfThatGroup

ifrs-full

text block

Informacije o izpostavlje
nostih tržnemu tveganju,
ki izhaja iz vgrajenih izpe
ljanih finančnih instrumen
tov, vključenih v gosti
teljsko
zavarovalno
pogodbo

InformationAboutExposu text
resToMarketRiskArising
FromEmbeddedDerivatives
ContainedInHostInsurance
Contract

InformationAboutHowDe
signatedRiskComponen
tRelatesToHedgedItemInIt
sEntiretyExplanatory

Sklic

Razkritje informacij o tem, kako je podjetje določilo razkritje: MSRP 7, 22.C(a) člen –
sestavino tveganja, ki je določena kot pred tveganjem začetek veljavnosti 1.1.2018
varovana postavka (vključno z opisom narave razmerja
med sestavino tveganja in celotno postavko). [glej: Pred
tveganjem varovane postavke [member]]

Razkritje informacij o tem, kako je določena sestavina razkritje: MSRP 7, 22.C(b) člen –
tveganja povezana s celotno pred tveganjem varovano začetek veljavnosti 1.1.2018
postavko. [glej: Pred tveganjem varovane postavke
[member]]

Informacije o skupinah ali portfeljih finančnih instru razkritje: MSRP 7, B8.H člen –
mentov s posebnimi značilnostmi, ki bi lahko vplivale začetek veljavnosti 1.1.2018
na velik del te skupine, kot je koncentracija izpostavlje
nosti določenim tveganjem.

Informacije o izpostavljenostih obrestnim in tržnim razkritje: MSRP 4, 39.(e) člen
tveganjem, ki izhajajo iz vgrajenih izpeljanih finančnih
instrumentov, vključenih v gostiteljsko zavarovalno
pogodbo, če zavarovatelju ni treba in dejansko ne meri
vgrajenih izpeljanih finančnih instrumentov po pošteni
vrednosti. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member];
Tržno tveganje [member]; Po pošteni vrednosti [mem
ber]]

SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Informacije o izpostavlje Informacije o najemnikovi izpostavljenosti, ki izhaja iz primer: MSRP 16, 59.(b)(iv) člen
nosti, ki izhaja iz še ne najemov, ki se še niso začeli, za katere se je najemnik – začetek veljavnosti 1.1.2019
začetih najemov, za katere zavezal.
se je najemnik zavezal

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

InformationAboutExposu
reArisingFromLeasesNo
tYetCommencedToWhic
hLesseeIsCommitted

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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InformationAboutHowFair text
WasDeterminedIfNotOnBa
sisOfObservableMarketOt
herEquityInstrumentsGran
ted

InformationAboutHowLes
sorManagesRiskAssociated
WithRightsItRetainsInUn
derlyingAssets

InformationAboutHowMa text
ximumExposureToLossFro
mInterestsInStructuredEnti
tiesIsDetermined

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Informacije o načinu merjenja poštene vrednosti drugih razkritje: MSRP 2, 47.(b)(i) člen
podeljenih kapitalskih instrumentov (tj. razen delniških
opcij), če ni bila določena na podlagi razpoložljive tržne
cene.

Informacije o načinu dolo
čanja največje izpostavlje
nosti izgubam iz deležev
v strukturiranih podjetjih

Informacije o tem, kako je določen znesek, ki najbolje razkritje: MSRP 12, 29.(c) člen
predstavlja največjo izpostavljenost podjetja izgubam iz
deležev v strukturiranih podjetjih. [glej: Največja izposta
vljenost izgubam iz deležev v strukturiranih podjetjih]

Informacije o načinu naje Informacije o tem, kako najemodajalec obvladuje tvega razkritje: MSRP 16, 92.(b) člen –
modajalčevega
obvlado nja, povezana s pravicami, ki jih je obdržal v sredstvih, začetek veljavnosti 1.1.2019
vanja tveganja, povezanega ki so predmet najema.
s pravicami, ki jih je
obdržal v sredstvih, ki so
predmet najema

Informacije
o
načinu
merjenja poštene vredno
sti, če ni bila določena na
podlagi opazovanega trga,
drugi podeljeni kapitalski
instrumenti

Informacije
o
načinu Informacije o načinu merjenja poštene vrednosti pode razkritje: MSRP 2, 47.(a) člen
merjenja poštene vredno ljenih delniških opcij.
sti, podeljene delniške
opcije

Informacije o načinu določitve pričakovane nihajnosti, ki razkritje: MSRP 2, 47.(a)(ii) člen
se uporablja za določanje cene podeljenih delniških
opcij, vključno z razlago obsega, v katerem je pričako
vana nihajnost temeljila na pretekli nihajnosti.

Informacije o načinu določitve pričakovanega denarnega razkritje: MRS 1, 136.A(d) člen
odtoka za odkup ali ponovni nakup prodajljivih
finančnih instrumentov, razvrščenih kot lastniški kapital.
[glej: Pričakovani denarni odtok za odkup ali ponovni
nakup prodajljivih finančnih instrumentov]

Pojasnilo oznake

SL

text

InformationAboutHowFair text
ValueWasMeasuredSha
reOptionsGranted

ifrs-full

Informacije o načinu dolo
čitve pričakovane nihajno
sti, podeljene delniške
opcije

text

InformationAboutHowEx
pectedVolatilityWasDeter
minedShareOptionsGran
ted

ifrs-full

Informacije o načinu dolo
čitve pričakovanega denar
nega odtoka za odkup ali
ponovni nakup

Označba

text

Element type and
attributes

InformationAboutHowEx
pectedCashOutflowOnRe
demptionOrRepurchase
WasDetermined

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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InformationAboutLessee
text
sExposureArisingFromResi
dualValueGuarantees

text

text

text

InformationAboutLessee
sExposureArisingFromVa
riableLeasePayments

InformationAboutMajor
Customers

InformationAboutMarket
ForFinancialInstruments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

InformationAboutLessee
sExposureArisingFromEx
tensionOptionsAndTermi
nationOptions

ifrs-full

text

Element type and
attributes

InformationAboutHowMa
ximumExposureToLossIs
Determined

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Informacije o tem, kako je določen znesek, ki najbolje razkritje: MSRP 7, 42.E(c) člen
predstavlja največjo izpostavljenost podjetja izgubam iz
nadaljnje udeležbe v finančnih sredstvih, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno. [glej: Največja izpostavljenost
izgubam iz nadaljnje udeležbe; Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

za Informacije o trgu za finančne instrumente, za katere se razkritje: MSRP 7, 30.(c) člen
razkritje poštene vrednosti ne zahteva. [glej: Finančni
instrumenti, razred [member]]

Uradni list Evropske unije

Informacije o trgu
finančne instrumente

Informacije o pomemb Informacije o pomembnejših strankah podjetja in razkritje: MSRP 8, 34. člen
obsegu, v katerem se podjetje zanaša nanje
nejših strankah

Informacije o izpostavlje Informacije o izpostavljenosti najemnika, ki izhaja iz primer: MSRP 16, 59.(b)(i) člen –
nosti najemnika, ki izhaja spremenljivih najemnin. Spremenljive najemnine so začetek veljavnosti 1.1.2019
iz spremenljivih najemnin tisti del najemnikovih plačil najemodajalcu za pravico
do uporabe sredstva, ki je predmet najema, med traja
njem najema, ki se spreminja zaradi sprememb dejstev
ali okoliščin, do katerih prihaja po datumu začetka
najema, razen minevanja časa.

Informacije o izpostavljenosti najemnika, ki izhaja iz primer: MSRP 16, 59.(b)(iii) člen
jamstev za preostalo vrednost. Jamstvo za preostalo – začetek veljavnosti 1.1.2019
vrednost je jamstvo, ki ga da najemodajalcu oseba, ki
ni povezana z njim, da bo vrednost (ali del vrednosti)
sredstva, ki je predmet najema, ob koncu najema vsaj
enaka določenemu znesku.

SL

Informacije o izpostavlje
nosti najemnika, ki izhaja
iz jamstev za preostalo
vrednost

Informacije o izpostavlje Informacije o izpostavljenosti najemnika, ki izhaja iz primer: MSRP 16, 59.(b)(ii) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2019
nosti najemnika, ki izhaja možnosti podaljšanja in odpovedi.
iz možnosti podaljšanja in
odpovedi

Informacije o načinu dolo
čanja največje izpostavlje
nosti izgubam iz nadaljnje
udeležbe

Označba

L 143/540
29.5.2019

Informacije o razmerju
med razkritjem razčle
njenih
prihodkov
iz
pogodb s kupci in infor
macijami o prihodkih za
odseke, o katerih se poroča
[text block]

Informacije o omejitvah ali Informacije o omejitvah ali zavezah, ki jih najemniku primer: MSRP 16, 59.(c) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019
zavezah, ki jih najemniku nalaga najem.
nalaga najem

text

text

InformationAboutPotentia
lExposureToFutureCas
hOutflowsNotReflectedIn
MeasurementOfLeaseLiabi
lity

InformationAboutRela
text block
tionshipBetweenDisclosu
reOfDisaggregatedRevenue
FromContractsWithCusto
mersAndRevenueInforma
tionForReportableSegment
sExplanatory

InformationAboutRestric
tionsOrCovenantsImposed
ByLeasesOnLessee

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

text

Razkritje informacije o razmerju med razkritjem razčle razkritje: MSRP 15, 115. člen –
njenih prihodkov iz pogodb s kupci in informacijami o začetek veljavnosti 1.1.2018
prihodkih za odseke, o katerih se poroča. [glej: Odseki, o
katerih se poroča [member]; Prihodki iz pogodb s kupci]

Informacije o najemnikovi potencialni izpostavljenosti primer: MSRP 16, 59.(b) člen –
prihodnjim denarnim odtokom, ki se ne odražajo v začetek veljavnosti 1.1.2019
merjenju obveznosti iz najema. [glej: Obveznosti iz naje
mov]

Informacije o ciljih, usmeritvah in procesih podjetja za razkritje: MRS 1, 136.A(b) člen
upravljanje obveznosti ponovnega nakupa ali odkupa
prodajljivih finančnih instrumentov, razvrščenih kot
kapitalski instrumenti, kadar to zahtevajo imetniki
instrumentov, vključno s kakršnimi koli spremembami
iz prejšnjega obdobja. [glej: Finančni instrumenti, razred
[member]]

SL

Informacije o potencialni
izpostavljenosti prihodnjim
denarnim odtokom, ki se
ne odražajo v merjenju
obveznosti iz najema

Informacije o ciljih, usme
ritvah in procesih podjetja
za upravljanje obveznosti
ponovnega nakupa ali
odkupa
prodajljivih
finančnih instrumentov

Informacije o naravi naje Informacije o naravi najemodajalčevih najemnih dejav razkritje: MSRP 16, 92.(a) člen –
modajalčevih
najemnih nosti.
začetek veljavnosti 1.1.2019
dejavnosti

InformationAboutObjecti
vesPoliciesAndProcesses
ForManagingEntitysObliga
tionToRepurchaseOrRede
emPuttableFinancialInstru
ments

text

ifrs-full

Sklic

InformationAboutNatu
reOfLessorsLeasingActivi
ties

Pojasnilo oznake

Informacije
o
naravi Informacije o naravi najemnikovih najemnih dejavnosti. primer: MSRP 16, 59.(a) člen –
najemnikovih
najemnih
začetek veljavnosti 1.1.2019
dejavnosti

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

InformationAboutNatu
reOfLesseesLeasingActivi
ties

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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InformationAboutSignifi
text
cantJudgementsAndAs
sumptionsMadeInDetermi
ningThatEntityIsInvestmen
tEntity

text

text

text

InformationAboutUltima
teRiskManagementStrate
gyInRelationToHedgingRe
lationshipsThatEntityFre
quentlyResets

InformationAboutWhethe
rAndHowEntityIntendsTo
DisposeOfFinancialInstru
ments

InformationHowFairValue
WasMeasuredOtherEqui
tyInstrumentsGranted

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Informacije o tem, ali in kako namerava podjetje odtujiti razkritje: MSRP 7, 30.(d) člen
finančne instrumente, za katere se razkritje poštene vred
nosti ne zahteva. [glej: Finančni instrumenti, razred
[member]]

Informacije
o
načinu Informacije o načinu merjenja poštene vrednosti drugih razkritje: MSRP 2, 47.(b) člen
merjenja poštene vredno podeljenih kapitalskih instrumentov (tj. razen delniških
sti, drugi podeljeni kapi opcij) na datum merjenja.
talski instrumenti

Informacije o tem, ali in
kako namerava podjetje
odtujiti finančne instru
mente

Informacije o končni stra Informacije o končni strategiji obvladovanja tveganj v razkritje: MSRP 7, 23.C(b)(i) člen
tegiji obvladovanja tveganj zvezi z razmerji varovanja, ki jih podjetje pogosto na – začetek veljavnosti 1.1.2018
v zvezi z razmerji varo novo določi.
vanja pred tveganjem, ki
jih podjetje pogosto na
novo določi

SL

Informacije o bistvenih Informacije o bistvenih presojah in predpostavkah pri razkritje: MSRP 12, 9.A člen
presojah in predpostavkah določitvi, da je podjetje naložbeno podjetje. [glej:
pri določitvi, da je podjetje Razkritje naložbenih podjetij [text block]]
naložbeno podjetje

Informacije o prodajnih Informacije o prodajnih transakcijah s povratnim naje primer: MSRP 16, 59.(d) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019
transakcijah s povratnim mom.
najemom

InformationAboutSaleAnd
LeasebackTransactions

ifrs-full

text

Sklic

Informacije o strategiji obvladovanja tveganj v zvezi s razkritje: MSRP 16, 92.(b) člen –
pravicami, ki jih je najemodajalec obdržal v sredstvih, začetek veljavnosti 1.1.2019
ki so predmet najema, vključno z načini, na katere
obvladuje navedeno tveganje.

Pojasnilo oznake

Informacije o strategiji
obvladovanja tveganj v
zvezi s pravicami, ki jih je
najemodajalec obdržal v
sredstvih, ki so predmet
najema

Označba

text

Element type and
attributes

InformationAboutRiskMa
nagementStrategyFor
RightsThatLessorRetainsI
nUnderlyingAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Informacije
o
načinu
merjenja dodatne pode
ljene poštene vrednosti,
spremenjeni dogovori za
plačilo na podlagi delnic

Informacije o tem, kako so Informacije o tem, kako so bili instrumenti združeni v razkritje: MSRP 7, 35.F(c) člen –
bili instrumenti združeni v skupine, če so se pričakovane kreditne izgube merile na začetek veljavnosti 1.1.2018
skupine, če so se pričako skupni podlagi.
vane
kreditne
izgube
merile na skupni podlagi

text

text

InformationOnHowIncre
mentalFairValueGranted
WasMeasuredModifiedSha
rebasedPaymentArrange
ments

InformationOnHowInstru
mentsWereGroupedIfEx
pectedCreditLossesWere
MeasuredOnCollectiveBasis

ifrs-full

ifrs-full

Informacije o tem, kako se je merila dodatna podeljena razkritje: MSRP 2, 47.(c)(iii) člen
poštena vrednost pri spremenjenih dogovorih za plačilo
na podlagi delnic. [glej: Dodatna podeljena poštena vred
nost, spremenjeni dogovori za plačilo na podlagi delnic;
Dogovori za plačilo na podlagi delnic [member]]

Informacije o tem, kako je podjetje ugotovilo, ali se je razkritje: MSRP 7, 35.F(a) člen –
kreditno tveganje pri finančnih instrumentih od začet začetek veljavnosti 1.1.2018
nega pripoznanja pomembno povečalo, vključno s tem,
ali in kako: (a) se za finančne instrumente šteje, da imajo
nizko kreditno tveganje; in (b) je bila predpostavka, da je
od začetnega pripoznanja prišlo do znatnih povečanj
kreditnega tveganja, kadar so finančna sredstva zapadla
več kot 30 dni, ovržena. [glej: Kreditno tveganje [mem
ber]]

text

InformationOnHowEntity
DeterminedWhetherCredi
tRiskOfFinancialInstru
mentsHasIncreasedSignifi
cantlySinceInitialRecogni
tion

ifrs-full

SL

Informacije o tem, kako je
podjetje ugotovilo, ali se je
kreditno
tveganje
pri
finančnih instrumentih od
začetnega
pripoznanja
pomembno povečalo

Informacije o tem, kako je Informacije o tem, kako je podjetje ugotovilo, da imajo razkritje: MSRP 7, 35.F(d) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018
podjetje ugotovilo, da finančna sredstva poslabšano kreditno kakovost.
imajo finančna sredstva
poslabšano kreditno kako
vost

text

InformationOnHowEntity
DeterminedThatFinancia
lAssetsAreCreditimpaired
FinancialAssets

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Informacije
o
politiki Informacije o politiki podjetja glede odpisov, vključno s razkritje: MSRP 7, 35.F(e) člen –
kazalniki, da ni razumnih pričakovanj glede povračila, in začetek veljavnosti 1.1.2018
podjetja glede odpisov
informacije o politiki za finančna sredstva, ki so odpi
sana, vendar v zvezi z njimi še vedno poteka izvršba.

Označba

text

Element type and
attributes

InformationOnEntitysWri
teoffPolicy

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

InformationWhetherAnd
HowExpectedDividends
WereIncorporatedIntoMea
surementOfFairValueOthe
rEquityInstrumentsGranted

InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIn
corporatedIntoMeasure
mentOfFairValueOtherE
quityInstrumentsGranted

InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIn
corporatedIntoMeasure
mentOfFairValueShareOp
tionsGranted

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Element type and
attributes

InformationOnHowRequi
rementsForModificationOf
ContractualCashFlowsOfFi
nancialAssetsHaveBeenAp
plied

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Informacije o tem, ali in Informacije o tem, ali in kako so bile druge značilnosti razkritje: MSRP 2, 47.(a)(iii) člen
kako so bile druge značil podelitve opcije (kot so tržne okoliščine) vključene v
nosti vključene v merjenje merjenje poštene vrednosti podeljenih opcij.
poštene vrednosti, pode
ljene delniške opcije

Informacije o tem, ali in Informacije o tem, ali in kako so bile druge značilnosti razkritje: MSRP 2, 47.(b)(iii) člen
kako so bile druge značil drugih podeljenih kapitalskih instrumentov (tj. razen
nosti vključene v merjenje delniških opcij) vključene v merjenje poštene vrednosti.
poštene vrednosti, drugi
podeljeni kapitalski instru
menti

Informacije o tem, ali in kako so bile pričakovane divi razkritje: MSRP 2, 47.(b)(ii) člen
dende vključene v merjenje poštene vrednosti za druge
podeljene kapitalske instrumente (tj. razen delniških
opcij).

Informacije o tem, kako so se uporabljale zahteve iz razkritje: MSRP 7, 35.F(f) člen –
glede spremembe pogodbenih denarnih tokov finančnih začetek veljavnosti 1.1.2018
sredstev, vključno s tem, kako podjetje: (a) ugotovi, ali se
je kreditno tveganje finančnega sredstva, ki se je spre
menilo, ko se je popravek vrednosti za izgubo meril po
znesku, enakem pričakovanim kreditnim izgubam v
celotnem obdobju trajanja, izboljšalo v tolikšni meri,
da se popravek vrednosti za izgubo spet meri po znesku,
enakem pričakovanim kreditnim izgubam v 12-mese
čnem obdobju; in (b) spremlja, v kakšnem obsegu se
popravek vrednosti za izgubo pri finančnih sredstvih,
ki izpolnjuje merila iz točke (a), pozneje ponovno
meri po znesku, enakem pričakovanim kreditnim
izgubam v celotnem obdobju trajanja.

Pojasnilo oznake

SL

Informacije o tem, ali in
kako so bile pričakovane
dividende vključene v
merjenje poštene vrednosti,
drugi podeljeni kapitalski
instrumenti

Informacije o tem, kako so
se uporabljale zahteve
glede spremembe pogod
benih denarnih tokov
finančnih sredstev

Označba
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member

X duration debit

InitiallyAppliedIFRSsAxis

InitiallyAppliedIFRSsMem
ber

InsuranceContractsMember

InsuranceExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Pojasnilo oznake

Sklic

uporabljen

MSRP Ta pripadnik pomeni MSRP, ki jih je podjetje prvič razkritje: MRS 8, 28. člen
uporabilo. Predstavlja tudi standardno vrednost za os
„Prvič uporabljen MSRP“, če se ne uporablja noben
drug pripadnik. [glej: MSRP [member]]

MSRP Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 8, 28. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Informacije o tem, ali je nadomestljiva vrednost sredstva razkritje: MRS 36, 130.(e) člen
(denar ustvarjajoče enote) njegova poštena vrednost,
zmanjšana za stroške odtujitve, ali njegova vrednost
pri uporabi. [glej: Denar ustvarjajoče enote [member]]

splošna
praksa:
112.(c) člen

MRS

1,

Uradni list Evropske unije

Stroški iz naslova zavaro Znesek stroškov iz naslova kupljenega zavarovanja.
vanja

Vrste zavarovalnih pogodb Ta pripadnik pomeni pogodbo, po kateri ena stranka splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
[member]
(zavarovatelj) prevzame precejšnje zavarovalno tveganje
od druge stranke (imetnik police) tako da se strinja, da
bo imetniku police povrnila škodo, ki bi jo imetnik
police utrpel v določenem bodočem dogodku (zavaro
vani dogodek). Predstavlja tudi standardno vrednost za
os „Vrste zavarovalnih pogodb“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

Prvič uporabljen
[member]

Prvič
[axis]

Informacije o tem, ali je
nadomestljiva
vrednost
sredstva poštena vrednost,
zmanjšana za stroške odtu
jitve, ali vrednost pri
uporabi

Informacije o tem, ali je Informacije o tem, ali podjetje je izpolnjevalo kakršne razkritje: MRS 1, 135.(d) člen
podjetje
izpolnjevalo koli zunanje kapitalske zahteve, ki veljajo zanj. [glej:
kakršne koli zunanje kapi Kapitalske zahteve [member]]
talske zahteve

Označba

SL

axis

text

InformationWhetherReco
verableAmountOfAssetIs
FairValueLessCostsToSel
lOrValueInUse

ifrs-full

text

Element type and
attributes

InformationWhetherEntity
CompliedWithAnyExter
nallyImposedCapitalRequi
rements

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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IntangibleAssetsAndGood
willAbstract

IntangibleAssetsAndGood
willMember

IntangibleAssetsMaterial
ToEntity

IntangibleAssetsMaterial
ToEntityAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Neopredmetena sredstva, Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
ki so pomembna za domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
podjetje [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Neopredmetena sredstva, Vrednost neopredmetenih sredstev, ki so pomembna za razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
ki so pomembna za računovodske izkaze podjetja. [glej: Neopredmetena
podjetje
sredstva razen dobrega imena]

Neopredmetena sredstva in Ta pripadnik pomeni neopredmetena sredstva in dobro splošna praksa: MRS 38, 118.
ime. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi člen
dobro ime [member]
neopredmetenih sredstev in dobrega imena“, če se ne
uporablja noben drug pripadnik. [glej: Dobro ime;
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Uradni list Evropske unije

axis

X instant debit

member

SL

Neopredmetena sredstva in
dobro ime [abstract]

Neopredmetena sredstva in Vrednost neopredmetenih sredstev in dobrega imena v splošna praksa: MRS 1, 55. člen
dobro ime
posesti podjetja. [glej: Dobro ime; Neopredmetena sred
stva razen dobrega imena]

IntangibleAssetsAndGood
will

ifrs-full

Začetna pripoznana poštena vrednost neopredmetenih razkritje: MRS 38, 122.(c)(i) člen
sredstev, pridobljenih z državno podporo. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]; Državne podpore; Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

sredstva, Vrednost neopredmetenih sredstev, pridobljenih z razkritje: MRS 38, 122.(c)(ii) člen
državno državno podporo. [glej: Državne podpore; Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

X instant debit

IntangibleAssetsAcquired
ByWayOfGovernment
GrantAtFairValue

ifrs-full

Neopredmetena
pridobljena z
podporo

Sklic

Vrednost neopredmetenih sredstev, pri katerih je bila v razkritje: MSRP 1, 30. člen
začetnem izkazu finančnega položaja v skladu z MSRP
poštena vrednost uporabljena kot predpostavljena vred
nost. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega
imena]

Pojasnilo oznake

Neopredmetena sredstva,
pridobljena z državno
podporo, začetna pripo
znana poštena vrednost

X instant debit

IntangibleAssetsAcquired
ByWayOfGovernment
Grant

ifrs-full

Poštena vrednost neopred
metenega sredstva, upora
bljena kot predpostavljena
vrednost

Označba

X instant debit

X instant debit

Element type and
attributes

IntangibleAssetFairValueU
sedAsDeemedCost

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Neopredmetena sredstva
razen dobrega imena,
prevrednotena sredstva, po
nabavni vrednosti

Neopredmetena sredstva Vrednost neopredmetenih sredstev razen dobrega imena, razkritje: MRS 38, 124.(a)(ii) člen
razen dobrega imena, ki se obračunavajo po prevrednotenih vrednostih. [glej:
prevrednotena sredstva
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]
Neopredmetena sredstva Ta pripadnik pomeni neopredmetena sredstva razen
razen
dobrega
imena dobrega imena. Pomeni tudi standardno vrednost za os
[member]
„Razredi neopredmetenih sredstev razen dobrega imena“,
če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

X instant debit

X instant debit

member

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillCarryingA
mountAtCostOfRevalue
dAssets

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillCarryingA
mountOfRevaluedAssets

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillMember

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillRevaluation
Surplus

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Neopredmetena sredstva Znesek presežka iz prevrednotenja, povezan z neopred razkritje: MRS 38, 124.(b) člen
razen dobrega imena, metenimi sredstvi razen dobrega imena. [glej: Neopred
presežek iz prevrednotenja metena sredstva razen dobrega imena; Presežek iz
prevrednotenja]

razkritje: MRS 17, 31.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, primer: MRS 36, 127.
člen, razkritje: MRS 38, 118. člen,
primer: MSRP 16, 53. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019

SL

X instant credit

Neopredmetena sredstva
razen
dobrega
imena
[abstract]

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillAbstract

ifrs-full

Vrednost neopredmetenih sredstev razen dobrega imena, razkritje: MRS 38, 124.(a)(iii) člen
ki bi bila pripoznana, če bi se prevrednotena neopred
metena sredstva po pripoznanju merila po modelu
nabavnih vrednosti. [glej: Neopredmetena sredstva
razen dobrega imena]

Neopredmetena sredstva Vrednost razpoznavnih nedenarnih sredstev brez fizi razkritje: MRS 1, 54.(c) člen,
čnega obstoja. Ta znesek ne vključuje dobrega imena. razkritje: MRS 38, 118.(e) člen
razen dobrega imena
[glej: Dobro ime]

X instant debit

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Neopredmetena sredstva, Ta pripadnik pomeni neopredmetena sredstva, ki so razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
ki so pomembna za pomembna za podjetje. Predstavlja tudi standardno vred
podjetje [member]
nost za os „Neopredmetena sredstva, ki so pomembna
za podjetje“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
[glej: Neopredmetena sredstva, ki so pomembna za
podjetje]

Označba

member

Element type and
attributes

IntangibleAssetsMaterial
ToEntityMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Neopredmetena sredstva z Vrednost neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo razkritje: MRS 36, 134.(b) člen,
nedoločeno dobo koristno koristnosti. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega razkritje: MRS 36, 135.(b) člen,
sti
imena]
razkritje: MRS 38, 122.(a) člen
Neopredmetena sredstva z Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 38, 122.(a) člen
nedoločeno dobo korist domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
nosti [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

IntangibleAssetsWhoseTit
leIsRestricted

IntangibleAssetsWithIndefi X instant debit
niteUsefulLife

IntangibleAssetsWithIndefi axis
niteUsefulLifeAxis

IntangibleAssetsWithIndefi member
niteUsefulLifeMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Neopredmetena sredstva z Ta pripadnik pomeni neopredmetena sredstva z nedolo razkritje: MRS 38, 122.(a) člen
nedoločeno dobo korist čeno dobo koristnosti. Predstavlja tudi standardno vred
nosti [member]
nost za os „Neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo
koristnosti“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
[glej: Neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo korist
nosti]

Neopredmetena sredstva, Vrednost neopredmetenih sredstev, katerih lastninska razkritje: MRS 38, 122.(d) člen
katerih lastninska pravica pravica je omejena. [glej: Neopredmetena sredstva
je omejena
razen dobrega imena]

SL

X instant debit

Neopredmetena sredstva v Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 119.(g) člen
razvijanju [member]
predstavlja takšna sredstva v razvijanju. [glej: Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

member

IntangibleAssetsUnderDe
velopmentMember

ifrs-full

Neopredmetena sredstva v Vrednost neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo primer: MRS 38, 119.(g) člen
razvijanju
takšna sredstva v razvijanju. [glej: Neopredmetena sred
stva razen dobrega imena]

X instant debit

IntangibleAssetsUnderDe
velopment

ifrs-full

Vrednost neopredmetenih sredstev v zvezi z zavaroval primer: MSRP 4, IG23.(b) člen,
nimi pogodbami, prevzetimi v poslovnih združitvah ali primer: MSRP 4, 37.(b) člen
prenosih portfelja. [glej: Poslovne združitve [member];
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena; Vrste
zavarovalnih pogodb [member]]

Neopredmetena sredstva v
zvezi z zavarovalnimi
pogodbami, prevzetimi v
poslovnih združitvah ali
prenosih portfelja

X instant debit

IntangibleAssetsRelating
ToInsuranceContractsAc
quiredInBusinessCombina
tionsOrPortfolioTransfers

Neopredmetena sredstva, Vrednost neopredmetenih sredstev, zastavljenih kot razkritje: MRS 38, 122.(d) člen
zastavljena kot poroštvo poroštvo za obveznosti. [glej: Neopredmetena sredstva
za obveznosti
razen dobrega imena]

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

IntangibleAssetsPledgedAs
SecurityForLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration debit

X duration credit

InterestCostsAbstract

InterestCostsCapitalised

InterestCostsIncurred

InterestExpense

InterestExpenseForFinan
cialLiabilitiesNotAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

InterestExpenseIncomeNet
DefinedBenefitLiabilityAs
set

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

stroški

Prihodki (odhodki) za
obresti, čista obveznost za
določene zaslužke (sred
stvo določenega zaslužka)

Odhodki za obresti na
finančne obveznosti, ki se
ne merijo po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida

Odhodki za obresti

MRS

1,

1,

razkritje: MSRP 12, B13.(f) člen,
razkritje: MSRP 8, 23.(d) člen,
razkritje: MSRP 8, 28.(e) člen

splošna
praksa:
112.(c) člen

MRS

Povečanje (zmanjšanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(b) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz
preteka časa. [glej: Odhodki za obresti; Čista obveznost
za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

Znesek odhodkov za obresti na finančne obveznosti, ki razkritje: MSRP 7, 20.(b) člen
se ne merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
[glej: Po pošteni vrednosti [member]; Odhodki za obre
sti; Finančne obveznosti]

Znesek odhodkov za obresti.

Znesek stroškov za obresti, ki nastanejo podjetju.

za Znesek stroškov za obresti, ki nastanejo podjetju v zvezi splošna
praksa:
z izposojanjem finančnih sredstev, ki jih je mogoče 112.(c) člen
neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji
sredstva v pripravi in ki predstavljajo del nabavne vred
nosti tega sredstva.

Nastali stroški za obresti

Usredstveni
obresti

Stroški za obresti [abstract]

SL

X duration

X duration

IntangibleExplorationAn
dEvaluationAssetsMember

ifrs-full

Neopredmetena sredstva za Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih osnovnih razkritje: MSRP 6, 25. člen
raziskovanje in vrednotenje sredstev, ki predstavlja neopredmetena sredstva za razi
[member]
skovanje in vrednotenje. [glej: Sredstva za raziskovanje
in vrednotenje [member]]

Sklic

member

Pojasnilo oznake

Neopredmetena sredstva za Vrednost sredstev za raziskovanje in vrednotenje, ki so v splošna praksa: MRS 38, 119.
raziskovanje in vrednote skladu z računovodsko usmeritvijo podjetja pripoznana člen, razkritje: MSRP 6, 25. člen
nje
kot neopredmetena sredstva. [glej: Sredstva za razisko
vanje in vrednotenje [member]]

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

IntangibleExplorationAn
dEvaluationAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration debit

InterestExpenseOnDebtIn
strumentsIssued

InterestExpenseOnDepo
sitsFromBanks

InterestExpenseOnDepo
sitsFromCustomers

InterestExpenseOnFinance
Leases

InterestExpenseOnFinan
cialLiabilitiesDesignatedAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

InterestExpenseOnFinan
cialLiabilitiesHeldForTra
ding

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

praksa:
Odhodki za obresti na Znesek odhodkov za obresti na depozite strank. [glej: splošna
Odhodki za obresti; Depoziti strank]
112.(c) člen
depozite strank

X duration debit

X duration debit

praksa:
Odhodki za obresti na Znesek odhodkov za obresti na depozite bank. [glej: splošna
Odhodki za obresti; Depoziti bank]
112.(c) člen
depozite bank

X duration debit

MRS

MRS

MRS

1,

1,

1,

1,

1,

1,

MRS

MRS

Znesek odhodkov za obresti na finančne obveznosti, splošna
praksa:
določene kot merjene po pošteni vrednosti prek poslov 112.(c) člen
nega izida. [glej: Odhodki za obresti; Finančne obvez
nosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, dolo
čene ob začetnem pripoznanju ali pozneje]

praksa:
Odhodki za obresti na Odhodki za obresti na finančne obveznosti v posesti splošna
finančne obveznosti v trgovanje. [glej: Odhodki za obresti; Finančne obveznosti 112.(c) člen
posesti za trgovanje
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ustrezajo
opredelitvi „v posesti za trgovanje“]

Odhodki za obresti na
finančne obveznosti, dolo
čene kot merjene po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

1,

1,

SL

Odhodki za obresti na Znesek odhodkov za obresti na finančne najeme. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
finančne najeme
Odhodki za obresti]
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2019

Odhodki za obresti na Znesek odhodkov za obresti na izdane dolžniške instru splošna
praksa:
izdane dolžniške instru mente. [glej: Odhodki za obresti; Izdani dolžniški instru 112.(c) člen
mente
menti]

X duration debit

MRS

praksa:
Odhodki za obresti na Znesek odhodkov za obresti na najeta posojila. [glej: splošna
Odhodki za obresti; Najeta posojila]
112.(c) člen
najeta posojila

X duration debit

InterestExpenseOnBorro
wings

ifrs-full

MRS

praksa:
Odhodki za obresti na Znesek odhodkov za obresti na izdane obveznice. [glej: splošna
Odhodki za obresti; Izdane obveznice]
112.(c) člen
obveznice

Sklic

X duration debit

InterestExpenseOnBonds

ifrs-full

Pojasnilo oznake

MRS

Odhodki za obresti na
bančna posojila in preko
račitve na tekočih računih
pri bankah

Označba

Znesek odhodkov za obresti na bančna posojila in splošna
praksa:
prekoračitve na tekočih računih pri bankah. [glej: 112.(c) člen
Odhodki za obresti; Prekoračitve na tekočih računih
pri bankah]

X duration debit

Element type and
attributes

InterestExpenseOnBan
kLoansAndOverdrafts

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Prihodki od obresti in
odhodki za obresti na
finančna
sredstva
ali
finančne obveznosti, ki se
ne merijo po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida [abstract]

Prihodki od obresti, pripo
znani za finančna sredstva,
prerazvrščena iz kategorije
merjenja po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida v kategorijo merjenja
po odplačni vrednosti ali
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa

InterestExpenseOnRepurc
haseAgreementsAndCash
CollateralOnSecuritiesLent

InterestIncomeAndIntere
stExpenseForFinancialAs
setsOrFinancialLiabilities
NotAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

InterestIncomeExpenseRe X duration credit
cognisedForAssetsReclassi
fiedIntoMeasuredAtAmorti
sedCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Odhodki za obresti na
pogodbe o začasni prodaji
in zavarovanje z denarnimi
sredstvi za posojene vred
nostne papirje

MRS

1,

1,

1,

Znesek prihodkov od obresti, pripoznanih za finančna razkritje: MSRP 7, 12.C(b) člen –
sredstva, prerazvrščena iz kategorije merjenja po pošteni začetek veljavnosti 1.1.2018
vrednosti prek poslovnega izida v kategorijo merjenja po
odplačni vrednosti ali pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa. [glej: Prihodki od (odhodki
za) obresti; Finančna sredstva po odplačni vrednosti]

Znesek odhodkov za obresti na pogodbe o začasni splošna
praksa:
prodaji in zavarovanje z denarnimi sredstvi za posojene 112.(c) člen
vrednostne papirje. [glej: Odhodki za obresti; Pogodbe o
začasni prodaji in zavarovanje z denarnimi sredstvi za
posojene vrednostne papirje]

MRS

MRS

SL

X duration debit

Odhodki za obresti na Znesek odhodkov za obresti na druge finančne obvez splošna
praksa:
druge finančne obveznosti nosti. [glej: Odhodki za obresti; Druge finančne obvez 112.(c) člen
nosti]

X duration debit

InterestExpenseOnOtherFi
nancialLiabilities

Odhodki za obresti na Znesek odhodkov za obresti na obveznosti do centralnih splošna
praksa:
obveznosti do centralnih bank. [glej: Odhodki za obresti; Obveznosti do 112.(c) člen
bank
centralnih bank]

ifrs-full

Sklic

X duration debit

InterestExpenseOnLiabili
tiesDueToCentralBanks

Pojasnilo oznake

Odhodek za obresti na Znesek odhodkov za obresti na obveznosti iz najema. razkritje: MSRP 16, 53.(b) člen –
obveznosti iz najema
[glej: Obveznosti iz najemov]
začetek veljavnosti 1.1.2019

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

InterestExpenseOnLeaseLia X duration debit
bilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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InterestIncomeForFinancia
lAssetsMeasuredAtAmorti
sedCost

InterestIncomeForFinancia
lAssetsNotAtFairValueT
hroughProfitOrLoss

InterestIncomeOnAvaila
bleforsaleFinancialAssets

InterestIncomeOnCas
hAndBankBalancesAtCen
tralBanks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek prihodkov od (odhodkov za) obresti, pripoznan razkritje: MSRP 7, 42.N(b) člen –
za finančne obveznosti, prerazvrščene iz kategorije začetek veljavnosti 1.1.2018
merjenja po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
zaradi prehoda na MSRP 9. [glej: Finančne obveznosti]

Znesek prihodkov od (odhodkov za) obresti, pripoznan razkritje: MSRP 7, 42.N(b) člen –
za finančna sredstva, prerazvrščena iz kategorije začetek veljavnosti 1.1.2018
merjenja po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
zaradi prehoda na MSRP 9. [glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

MRS

Prihodki od obresti na
stanja denarnih sredstev in
stanja na računih pri
centralnih bankah

Znesek prihodkov od obresti na stanja denarnih sredstev splošna
praksa:
in stanja na računih pri centralnih bankah. [glej: Prihodki 112.(c) člen
od obresti; Stanja denarnih sredstev in stanja na računih
pri centralnih bankah]

X duration credit

MRS

Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na finančna sredstva, splošna
praksa:
finančna sredstva, razpolo razpoložljiva za prodajo. [glej: Prihodki od obresti; 112.(c) člen
žljiva za prodajo
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo]

X duration credit

1,

1,

Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na finančna sredstva, ki se razkritje: MSRP 7, 20.(b) člen –
finančna sredstva, ki se ne ne merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. datum prenehanja veljavnosti
merijo po pošteni vred [glej: Prihodki od obresti]
1.1.2018
nosti prek poslovnega
izida

X duration credit

Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na finančna sredstva, ki se razkritje: MSRP 7, 20.(b) člen –
finančna sredstva, merjena merijo po odplačni vrednosti. [glej: Prihodki od obresti; začetek veljavnosti 1.1.2018
po odplačni vrednosti
Finančna sredstva po odplačni vrednosti]

Prihodki od (odhodki za)
obresti, pripoznani za
finančne
obveznosti,
prerazvrščene iz kategorije
merjenja po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida, začetek uporabe
MSRP 9

Prihodki od (odhodki za)
obresti, pripoznani za
finančna sredstva, preraz
vrščena
iz
kategorije
merjenja po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida, začetek uporabe
MSRP 9

Označba

SL

X duration credit

InterestIncomeExpenseRe X duration credit
cognisedForFinancialLiabili
tiesReclassifiedIntoMeasu
redAtAmortisedCostFir
stApplicationOfIFRS9

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

InterestIncomeExpenseRe
cognisedForFinancialAsset
sReclassifiedIntoMeasure
dAtAmortisedCostFirstAp
plicationOfIFRS9

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

X duration credit

InterestIncomeOnDebtIn
strumentsHeld

InterestIncomeOnDeposits

InterestIncomeOnFinancia
lAssetsDesignatedAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

InterestIncomeOnFinancia
lAssetsHeldForTrading

InterestIncomeOnHeldto
maturityInvestments

InterestIncomeOnImpai
redFinancialAssetsAccrued

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

MRS

MRS

MRS

1,

1,

1,

1,

1,

1,

Obračunani prihodki od Znesek prihodkov od obresti na oslabljena finančna razkritje: MSRP 7, 20.(d) člen –
obresti
na
oslabljena sredstva, obračunane po oslabitvi z uporabo obrestne datum prenehanja veljavnosti
finančna sredstva
mere, uporabljene za diskontiranje prihodnjih denarnih 1.1.2018
tokov, da bi se izmerila izguba zaradi oslabitve. [glej:
Prihodki od obresti]

Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na finančne naložbe v splošna
praksa:
finančne naložbe v posesti posesti do zapadlosti. [glej: Prihodki od obresti; Finančne 112.(c) člen
do zapadlosti
naložbe v posesti do zapadlosti]

praksa:
Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na finančna sredstva v splošna
finančna sredstva v posesti posesti za trgovanje. [glej: Prihodki od obresti; Finančna 112.(c) člen
za trgovanje
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
razvrščena kot v posesti za trgovanje]

X duration credit

Znesek prihodkov od obresti na finančna sredstva, dolo splošna
praksa:
čena kot merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega 112.(c) člen
izida. [glej: Prihodki od obresti; Finančna sredstva po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, določena ob
začetnem pripoznanju ali pozneje]

MRS

praksa:
Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na depozite. [glej: Prihodki splošna
depozite
od obresti]
112.(c) člen

Prihodki od obresti na
finančna sredstva, določena
kot merjena po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida

MRS

MRS

Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na dolžniške instrumente v splošna
praksa:
dolžniške instrumente v posesti. [glej: Prihodki od obresti; Dolžniški instrumenti 112.(c) člen
posesti
v posesti]

Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na denarna sredstva in splošna
praksa:
denarna sredstva in njihove njihove ustreznike. [glej: Prihodki od obresti; Denarna 112.(c) člen
ustreznike
sredstva in njihovi ustrezniki]

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

InterestIncomeOnCas
hAndCashEquivalents

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

X duration debit

InterestIncomeOnOtherFi
nancialAssets

InterestIncomeOnReverse
RepurchaseAgreement
sAndCashCollateralOnSe
curitiesBorrowed

InterestIncomeReimburse
mentRights

InterestPaidClassifiedAsFi
nancingActivities

InterestPaidClassifiedAsIn
vestingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek prihodkov od obresti na pogodbe o začasnem splošna
praksa:
odkupu in zavarovanja z denarnimi sredstvi za izposo 112.(c) člen
jene vrednostne papirje. [glej: Prihodki od obresti;
Pogodbe o začasnem odkupu in zavarovanje z denar
nimi sredstvi za izposojene vrednostne papirje]

MRS

Plačane obresti, razvrščene Denarni odtok za plačilo obresti, razvrščene kot aktiv razkritje: MRS 7, 31. člen
kot aktivnosti financiranja nosti financiranja.
Plačane obresti, razvrščene Denarni odtok za plačilo obresti, razvrščene kot nalož razkritje: MRS 7, 31. člen
kot naložbene aktivnosti
bene aktivnosti.

X duration credit

X duration credit

Prihodki
od
obresti, Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila, ki izhajajo iz razkritje: MRS 19, 141.(b) člen
pravice do povračila
prihodkov od obresti na pravice do povračila. [glej:
Prihodki od obresti; Pravice do povračila, po pošteni
vrednosti]

Prihodki od obresti na
pogodbe
o
začasnem
odkupu in zavarovanje z
denarnimi sredstvi za izpo
sojene vrednostne papirje

MRS

MRS

MRS

MRS

1,

1,

1,

1,

1,

SL

Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na druga finančna sredstva. splošna
praksa:
druga finančna sredstva
[glej: Prihodki od obresti; Druga finančna sredstva]
112.(c) člen

praksa:
Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na posojila in terjatve. splošna
posojila in terjatve
[glej: Prihodki od obresti; Posojila in terjatve]
112.(c) člen

X duration credit

InterestIncomeOnLoan
sAndReceivables

ifrs-full

Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na posojila in predujme splošna
praksa:
posojila in predujme stran strankam. [glej: Prihodki od obresti; Posojila in predujmi 112.(c) člen
kam
strankam]

InterestIncomeOnLoan
sAndAdvancesToCusto
mers

ifrs-full

X duration credit

Prihodki od obresti na Znesek prihodkov od obresti na posojila in predujme splošna
praksa:
posojila
in
predujme bankam. [glej: Prihodki od obresti; Posojila in predujmi 112.(c) člen
bankam
bankam]

X duration credit

Sklic

InterestIncomeOnLoan
sAndAdvancesToBanks

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Obračunani prihodki od
obresti
na
oslabljena
finančna sredstva [abstract]

Element type and
attributes

InterestIncomeOnImpai
redFinancialAssetsAccrue
dAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

X.XX duration

X.XX duration

X.XX duration

member

InterestRateRiskMember

InterestRateSignificantUn
observableInputsAssets

InterestRateSignificantUn
observableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

InterestRateSignificantUn
observableInputsLiabilities

InterestRateSwapContract
Member

InterestRateTypesMember

InterestReceivable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek obresti, pripoznanih kot obveznost.

splošna
praksa:
112.(c) člen

MRS

1,

Obrestna mera, ki se uporablja kot pomemben neopa primer: MSRP 13, B36.(a) člen
zovan vložek ravni 3 za lastne kapitalske instrumente
podjetja. [glej: Lastni kapitalski instrumenti podjetja
[member]; Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [mem
ber]]

Terjatev za obresti

Vrste
obrestne
[member]

MRS

1,

Znesek obresti, pripoznanih kot terjatev.

splošna
praksa:
112.(c) člen

MRS

1,

mere Ta pripadnik pomeni vse vrste obrestnih mer. Predstavlja splošna praksa: MSRP 7, 39. člen
tudi standardno vrednost za os „Vrste obrestnih mer“, če
se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Tveganje
spremembe obrestne mere [member]]

Pogodba o obrestni zame Ta pripadnik pomeni pogodbo o obrestni zamenjavi. splošna
praksa:
njavi [member]
[glej: Pogodba o zamenjavi [member]]
112.(c) člen

Obrestna mera, pomembni Obrestna mera, ki se uporablja kot pomemben neopa primer: MSRP 13, B36.(a) člen
neopazovani
vložki, zovan vložek ravni 3 za obveznosti. [glej: Raven 3
obveznosti
hierarhije poštene vrednosti [member]]

Obrestna mera, pomembni
neopazovani vložki, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Obrestna mera, pomembni Obrestna mera, ki se uporablja kot pomemben neopa primer: MSRP 13, B36.(a) člen
neopazovani vložki, sred zovan vložek ravni 3 za sredstva. [glej: Raven 3 hierar
stva
hije poštene vrednosti [member]]

Tveganje spremembe obre Ta pripadnik pomeni vrsto tveganja, da bo poštena vred razkritje: MSRP 7, Opredelitve
nost prihodnjih denarnih tokov finančnega instrumenta pojmov
stne mere [member]
nihala zaradi sprememb tržnih obrestnih mer. [glej:
Finančni instrumenti, razred [member]]

Obveznosti za obresti

Uradni list Evropske unije

X instant debit

Pojasnilo oznake

Plačane obresti, razvrščene Denarni odtok za plačilo obresti, razvrščene kot razkritje: MRS 7, 31. člen
poslovne aktivnosti.
kot poslovne aktivnosti

Označba

SL

member

X instant credit

InterestPayable

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

InterestPaidClassifiedAsO
peratingActivities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X duration credit

X duration credit

InterestRevenueCalculate
dUsingEffectiveInterestMet
hod

InterestRevenueExpense

InterestRevenueForFinan
cialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

InternalCreditGradesAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

axis

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek prihodkov od obresti za finančna sredstva, razkritje: MSRP 7, 20.(b) člen –
merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajo začetek veljavnosti 1.1.2018
čega donosa. [glej: Prihodki; Finančna sredstva, merjena
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa]

Notranje bonitetne ocene Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 7, IG20.C člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018,
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
primer: MSRP 7, IG25.(b) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7, 36.(c)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
35.M člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Prihodki od obresti za
finančna sredstva, merjena
po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa

Prihodki od (odhodki za) Znesek prihodkov ali odhodkov iz obresti. [glej: razkritje: MSRP 8, 28.(e) člen,
Odhodki za obresti; Prihodki od obresti]
razkritje: MSRP 8, 23. člen
obresti

Prihodki od obresti, izraču Znesek prihodkov od obresti, izračunanih z uporabo razkritje: MRS 1, 82.(a) člen –
nani z uporabo metode metode efektivnih obresti. Metoda efektivnih obresti je začetek veljavnosti 1.1.2018
efektivnih obresti
metoda, ki se uporablja pri izračunu odplačne vrednosti
finančnega sredstva ali finančne obveznosti in pri razpo
reditvi in pripoznavanju prihodkov od obresti ali
odhodkov za obresti v poslovnem izidu v zadevnem
obdobju. [glej: Prihodki]

Prejete obresti, razvrščene Denarni pritok iz prejetih obresti, razvrščenih kot razkritje: MRS 7, 31. člen
kot poslovne aktivnosti
poslovne aktivnosti.

Prejete obresti, razvrščene Denarni pritok iz prejetih obresti, razvrščenih kot nalož razkritje: MRS 7, 31. člen
kot naložbene aktivnosti
bene aktivnosti.

Označba

SL

X duration credit

X duration debit

InterestReceivedClassifie
dAsOperatingActivities

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

InterestReceivedClassifie
dAsInvestingActivities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

X instant debit

IntrinsicValueOfLiabilities
FromSharebasedPayment
TransactionsForWhich
CounterpartysRightToCas
hOrOtherAssetsVe
sted2011

Inventories

ifrs-full

ifrs-full

member

InternallyGeneratedMem
ber

ifrs-full

member

Element type and
attributes

InternalCreditGradesMem
ber

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek kratkoročnih zalog. [glej: Zaloge]

razkritje: MRS 1, 54.(g) člen,
primer: MRS 1, 68. člen, razkri
tje: MRS 2, 36.(b) člen

Uradni list Evropske unije

Kratkoročne zaloge

Notranja vrednost obveznosti iz plačilnih transakcij na razkritje: MSRP 2, 51.(b)(ii) člen
podlagi delnic, za katere je pravica nasprotne stranke do
denarnih ali drugih sredstev odmerjena ob koncu
obdobja (npr. odmerjena pravica do povečane vrednosti
delnice). Notranja vrednost je razlika med pošteno vred
nostjo delnic, do katerih ima nasprotna stranka (pogojno
ali brezpogojno) pravico vpisa ali, ki jih ima pravico
prejeti, in tečajem (če obstaja), ki ga mora (ali ga bo
morala) ta nasprotna stranka plačati za te delnice.
Plačilne transakcije na podlagi delnic so transakcije, pri
katerih podjetje: (a) prejme blago ali storitve od dobavi
telja tega blaga ali storitev (vključno z zaposlencem) z
dogovorom za plačilo na podlagi delnic, ali (b) pridobi
obvezo poravnave transakcije dobavitelju z dogovorom
za plačilo na podlagi delnic, kadar drugo podjetje v
skupini prejme to blago ali storitve, za katere je pravica
nasprotne stranke do denarnih ali drugih sredstev
odmerjena ob koncu obdobja (npr. odmerjena pravica
do povečane vrednosti delnice).

SL

Notranja vrednost obvez
nosti iz plačilnih transakcij
na podlagi delnic, za katere
je
odmerjena
pravica
nasprotne
stranke
do
denarnih ali drugih sred
stev

Ustvarjeno znotraj podjetja Ta pripadnik pomeni postavke, ki so bile ustvarjene razkritje: MRS 38, 118. člen
[member]
znotraj podjetja.

Notranje bonitetne ocene Ta pripadnik pomeni bonitetne ocene, ki jih je obliko primer: MSRP 7, IG20.C člen –
valo podjetje samo.
začetek veljavnosti 1.1.2018,
[member]
primer: MSRP 7, IG25.(b) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7, 36.(c)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
35.M člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Označba

29.5.2019
L 143/557

text

InventoryCostFormulas

InventoryRecognisedAsO
fAcquisitionDate

ifrs-full

ifrs-full

Zaloge, pripoznane
datum prevzema

na Znesek, pripoznan na datum prevzema, za zaloge, prid primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
obljene v poslovni združitvi. [glej: Zaloge; Poslovne primer: MSRP 3, IE72. člen
združitve [member]]

Uradni list Evropske unije

X instant debit

Opis metod obračunavanja Opis metod obračunavanja stroškov, uporabljenih za razkritje: MRS 2, 36.(a) člen
stroškov zalog
merjenje zalog. [glej: Zaloge]

Znesek sredstev: (a) namenjenih prodaji v rednem poslo razkritje: MRS 1, 54.(g) člen
vanju; (b) v postopku proizvajanja za tako prodajo, ali
(c) v obliki materialov, ki bodo porabljeni v proiz
vodnem procesu ali pri opravljanju storitev. Zaloge
obsegajo kupljeno trgovsko blago, namenjeno za
nadaljnjo prodajo, na primer trgovsko blago, ki ga
kupi trgovec na drobno in ga hrani za nadaljnjo prodajo,
ali zemljišča in druge nepremičnine, ki so namenjene
nadaljnji prodaji. Zaloge obsegajo tudi dokončane proiz
vode ali nedokončane proizvode v procesu proizvodnje
in vključujejo materiale in zaloge, ki čakajo na porabo v
proizvodnem procesu. [glej: Kratkoročni dokončani
proizvodi; Kratkoročno trgovsko blago; Kratkoročna
nedokončana proizvodnja; Zemljišča]

X instant debit

InventoriesTotal

ifrs-full

SL

Zaloge

Zaloge, zastavljene kot Znesek zalog, ki je zastavljen kot poroštvo za obvezno razkritje: MRS 2, 36.(h) člen
poroštvo za obveznosti
sti. [glej: Zaloge]

InventoriesPledgedAsSecu
rityForLiabilities

ifrs-full

X instant debit

Zaloge, po čisti iztržljivi Znesek zalog, izkazanih po čisti iztržljivi vrednosti. [glej: splošna praksa: MRS 2, 36. člen
Zaloge]
vrednosti

Sklic

InventoriesAtNetRealisable X instant debit
Value

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Zaloge, po pošteni vred Znesek zalog, izkazanih po pošteni vrednosti z razkritje: MRS 2, 36.(c) člen
nosti z odbitkom stroškov odbitkom stroškov prodaje. [glej: Po pošteni vrednosti
prodaje
[member]; Knjigovodska vrednost [member]]

Element type and
attributes

InventoriesAtFairValueLess X instant debit
CostsToSell

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

X instant debit

member

InvestmentFundsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

InvestmentFundsMember

InvestmentIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Dobiček od naložb

primer: MSRP 12, B23.(c) člen

Znesek dobička iz naložb, kot so obresti in dividende. splošna praksa: MRS 1, 85. člen,
razkritje: MRS 26, 35.(b)(iii) člen

Investicijski skladi [mem Ta pripadnik pomeni investicijske sklade.
ber]

Uradni list Evropske unije

X duration credit

Obveznosti iz pogodb o Znesek obveznosti, povezanih s pogodbami o finančnih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
naložbah, ki spadajo v področje uporabe MRS 39 ali
finančnih naložbah
MSRP 9.

X instant credit

InvestmentContractsLiabili
ties

ifrs-full

SL

Investicijski skladi, znesek, Znesek, ki ga v pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(f) člen
ki prispeva k pošteni vred določenimi zaslužki predstavljajo investicijski skladi.
nosti sredstev programa
[glej: Sredstva programa, po pošteni vrednosti; Programi
z določenimi zaslužki [member]; Investicijski skladi
[member]]

Naložbe, obračunane po Znesek naložb, obračunanih po kapitalski metodi. Kapi razkritje: MRS 1, 54.(e) člen,
kapitalski metodi
talska metoda je metoda obračunavanja, pri kateri se razkritje: MSRP 12, B16. člen,
finančna naložba najprej pripozna po nabavni vrednosti razkritje: MSRP 8, 24.(a) člen
in se kasneje preračuna za ponakupno spremembo
naložbenikovega deleža v čistem premoženju podjetja,
v katero naloži. Naložbenikov poslovni izid vključuje
njegov delež v poslovnem izidu podjetja, v katero vloži.
Naložbenikov drugi vseobsegajoči donos vključuje
njegov delež v drugem vseobsegajočem donosu podjetja,
v katero vloži. [glej: Po nabavni vrednosti [member]]

Znesek pripoznanih stroškov, povezanih z delnim razkritje: MRS 1, 98.(a) člen,
odpisom zalog do čiste iztržljive vrednosti. [glej: Zaloge] razkritje: MRS 2, 36.(e) člen

Pojasnilo oznake

InvestmentAccountedForU X instant debit
singEquityMethod

Delni odpis zalog

Označba

ifrs-full

X duration

Element type and
attributes

InventoryWritedown2011

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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InvestmentPropertyCom
pletedMember

InvestmentPropertyFairVa
lueUsedAsDeemedCost

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

member

X instant debit

InvestmentPropertyCom
pleted

ifrs-full

naložbene Znesek naložbenih nepremičnin, katerih gradnja ali splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
razvoj sta končana. [glej: Naložbene nepremičnine]
člen

Znesek naložbenih nepremičnin, izkazanih po nabavni razkritje: MRS 40, 78.(d)(ii) člen
vrednosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela – začetek veljavnosti 1.1.2019
poštene vrednosti, v trenutku prodaje. [glej: Po nabavni
vrednosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela
poštene vrednosti [member]; Knjigovodska vrednost
[member]; Naložbene nepremičnine]

Poštena vrednost nalož
benih nepremičnin, upora
bljena kot predpostavljena
vrednost

Znesek naložbenih nepremičnin, za katere je bila v razkritje: MSRP 1, 30. člen
začetnem izkazu finančnega položaja v skladu z MSRP
poštena vrednost naložbenih nepremičnin uporabljena
kot predpostavljena vrednost. [glej: Naložbene nepremi
čnine]

Dokončane
naložbene Ta pripadnik pomeni dokončane naložbene nepremi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
čnine [glej: Dokončane naložbene nepremičnine]
člen
nepremičnine [member]

Dokončane
nepremičnine

Naložbene nepremičnine,
izkazane po nabavni vred
nosti ali v skladu z MSRP
16 v okviru modela
poštene vrednosti, ob
prodaji

X instant debit

InvestmentPropertyCarrie
dAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModelAtTimeOfSale

ifrs-full

Sklic

Datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019: Vrednost nepre razkritje: MRS 1, 54.(b) člen,
mičnine (zemljišča ali zgradbe, ali dela zgradbe, ali razkritje: MRS 40, 76. člen,
oboje), posedovane (s strani lastnika ali najemnika pri razkritje: MRS 40, 79.(d) člen
finančnem najemu), da bi prinašala najemnino ali pove
čevala vrednost dolgoročne naložbe ali pa oboje, ne pa
za: (a) uporabo pri proizvajanju ali dobavljanju blaga ali
storitev ali za pisarniške namene ali (b) prodajo v
rednem poslovanju.
Začetek veljavnosti 1.1.2019: Vrednost nepremičnine
(zemljišča ali zgradbe, ali dela zgradbe, ali oboje), pose
dovane (s strani lastnika ali najemnika kot sredstvo, ki
predstavlja pravico do uporabe), da bi prinašala najem
nino ali povečevala vrednost kapitala ali pa oboje, ne pa
za: (a) uporabo pri proizvajanju ali dobavljanju blaga ali
storitev ali za pisarniške namene ali (b) prodajo v
rednem poslovanju.

Pojasnilo oznake

SL

nepremičnine

Naložbene
[abstract]

InvestmentPropertyAb
stract

Naložbene nepremičnine

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

InvestmentProperty

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Naložbe v pridružena Znesek naložb v pridružena podjetja, obračunanih po splošna praksa: MRS 1, 55. člen
podjetja, obračunane po kapitalski metodi. [glej: Pridružena podjetja [member];
kapitalski metodi
Naložbe, obračunane po kapitalski metodi]

Uradni list Evropske unije

X instant debit

pridružena Znesek naložb v pridružena podjetja. [glej: Pridružena razkritje: MRS 27, 10. člen
podjetja [member]]

InvestmentsInAssociate
sAccountedForUsingEqui
tyMethod

v

ifrs-full

Naložbe
podjetja

X instant debit

InvestmentsInAssociates

ifrs-full

36,

Naložbe za tveganje imet Znesek naložb za zavarovalne obveznosti, pri katerih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
celotno tveganje nosijo imetniki police.
nikov police

ifrs-full

MRS

Naložbene nepremičnine v Ta pripadnik pomeni naložbene nepremičnine v gradnji splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
gradnji ali razvoju [mem ali razvoju. [glej: Naložbene nepremičnine v gradnji ali člen
ber]
razvoju]

X instant debit

InvestmentsAccountedFo
rUsingEquityMethodMem
ber

ifrs-full

member

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, razkritje: MRS 17, 31.(a)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2019, primer: MSRP
13, IE60. člen, primer: MSRP
13, 94. člen

Sklic

Naložbene nepremičnine v Znesek nepremičnin, ki se gradijo ali razvijajo za splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
prihodnjo uporabo kot naložbene nepremičnine. [glej: člen
gradnji ali razvoju
Naložbene nepremičnine]

nepremičnine Ta pripadnik pomeni naložbene nepremičnine. Pomeni
tudi standardno vrednost za os „Vrste naložbenih nepre
mičnin“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej:
Naložbene nepremičnine]

Pojasnilo oznake

InvestmentsForRiskOfPoli
cyholders

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelop
mentMember

ifrs-full

X instant debit

Naložbene
[member]

Označba

praksa:
Naložbe, obračunane po Ta pripadnik pomeni naložbe, obračunane po kapitalski splošna
kapitalski metodi [mem metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapitalski metodi] 127. člen
ber]

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelop
ment

ifrs-full

member

Element type and
attributes

SL

member

InvestmentPropertyMem
ber

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Pojasnilo oznake

Sklic

Naložbe v skupne podvige, Znesek naložb v skupne podvige, obračunanih po kapi splošna praksa: MRS 1, 55. člen
obračunane po kapitalski talski metodi. [glej: Skupni podvigi [member]; Nekratko
metodi
ročna sredstva; Naložbe v skupne podvige]

X instant debit

X instant debit

InvestmentsInJointVenture
sAccountedForUsingEqui
tyMethod

InvestmentsInSubsidiaries

InvestmentsInSubsidiaries
JointVenturesAndAssocia
tes

InvestmentsInSubsidiaries
JointVenturesAndAssocia
tesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Naložbe v odvisna podje
tja, skupne podvige in
pridružena
podjetja
[abstract]

Naložbe v odvisna podje Znesek naložb v odvisna podjetja, skupne podvige in splošna praksa: MRS 1, 55. člen
tja, skupne podvige in pridružena podjetja v ločenih računovodskih izkazih
pridružena podjetja
podjetja. [glej: Pridružena podjetja [member]; Skupni
podvigi [member]; Odvisna podjetja [member]; Naložbe
v odvisna podjetja]

Naložbe v odvisna podjetja Znesek naložb v odvisna podjetja. [glej: Odvisna podjetja razkritje: MRS 27, 10. člen
[member]]

SL

X instant debit

razkritje: MSRP 7, 11.A(c) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Naložbe v skupne podvige Znesek naložb v skupne podvige. [glej: Skupni podvigi razkritje: MRS 27, 10. člen
[member]]

Ta pripadnik pomeni naložbe v kapitalske instrumente,
ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni vred
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa. Pomeni tudi
standardno vrednost za os „Naložbe v kapitalske instru
mente, določene kot merjene po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik. [glej: Po pošteni vrednosti [mem
ber]; Drugi vseobsegajoči donos]

InvestmentsInJointVentures X instant debit

Naložbe
v
kapitalske
instrumente, določene kot
merjene po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega
donosa
[member]

ifrs-full

member

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncomeMember

Naložbe
v
kapitalske Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 11.A(c) člen –
instrumente, določene kot domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
merjene po pošteni vred postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega
donosa
[axis]

Označba

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Izdaja lastniškega kapitala

Izdaje, merjenje poštene Povečanje merjenja poštene vrednosti sredstev zaradi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii))
izdaje teh sredstev. [glej: Po pošteni vrednosti [member]] člen
vrednosti, sredstva

member

X duration credit

X duration credit

X duration debit

IssuedCapitalMember

IssueOfConvertibleInstru
ments

IssueOfEquity

IssuesFairValueMeasure
mentAssets

IssuesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIn
struments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

primer: MRS 1, 78.(e) člen

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki razkritje: MRS 1, 106. člen
predstavlja izdani kapital.

Nominalna vrednost izdanega kapitala.

Izdaje, merjenje poštene Povečanje merjenja poštene vrednosti lastnih kapitalskih razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii) člen
vrednosti, lastni kapitalski instrumentov podjetja zaradi izdaje teh kapitalskih
instrumenti podjetja
instrumentov. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]]

Povečanje lastniškega kapitala zaradi izdaje kapitalskih razkritje: MRS 1, 106.(d)(iii) člen
instrumentov.

Izdaja zamenljivih instru Sprememba lastniškega kapitala zaradi izdaje zamenljivih splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
mentov
instrumentov.
člen

Izdani kapital [member]

Izdani kapital

SL

X instant credit

IssuedCapital

ifrs-full

Znesek stroškov izdaje, ki niso pripoznani kot odhodek razkritje: MSRP 3, B64.(m) člen
za transakcije, ki so bile pripoznane ločeno od prido
bitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni zdru
žitvi. [glej: Poslovne združitve [member]]

Stroški izdaje, ki niso
pripoznani kot odhodek
za transakcijo, ki je bila
pripoznana ločeno od
pridobitve sredstev in prev
zema
obveznosti
v
poslovni združitvi

IssueCostsNotRecognise
X duration debit
dAsExpenseForTransaction
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination

Naložbe, ki niso obraču Znesek naložb v skupne podvige, ki niso obračunane po splošna praksa: MRS 1, 55. člen
nane po kapitalski metodi kapitalski metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapi
talski metodi]

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

InvestmentsOtherThanIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethod

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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guidance

guidance

guidance

guidance

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800100Subclassifi
cationsOfAssetsLiabilitie
sAndEquities

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800200AnalysisO
fIncomeAndExpense

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800300Statemen
tOfCashFlowsAdditional
Disclosures

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800400Statemen
tOfChangesInEquityAddi
tionalDisclosures

ItemsForPresentationOfRe
gulatoryDeferralAccount
sAbstract

ItemsInCourseOfCollec
tionFromOtherBanks

esef_cor

esef_cor

esef_cor

esef_cor

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

Postavke terjatev do drugih Znesek postavk, ki so bile prenesene iz drugih bank, a splošna praksa: MRS 1, 55. člen
jih podjetje še ni prejelo in obdelalo.
bank v izterjavi

Postavke za predstavitev
kontov odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije
[abstract]

Postavke so podrobneje
navedene v oddelku [800
400] Izkaz sprememb
lastniškega
kapitala,
dodatna razkritja

Postavke so podrobneje
navedene v oddelku [800
300]
Izkaz
denarnih
tokov, dodatna razkritja

Postavke so podrobneje
navedene v oddelku [800
200] Analiza prihodkov
in odhodkov

Postavke so podrobneje
navedene v oddelku [800
100] Podvrste sredstev,
obveznosti in kapitalskih
instrumentov

Izdaje, merjenje poštene Povečanje merjenja poštene vrednosti obveznosti zaradi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii) člen
izdaje teh obveznosti. [glej: Po pošteni vrednosti [mem
vrednosti, obveznosti
ber]]

Označba

SL

X instant debit

X duration credit

Element type and
attributes

IssuesFairValueMeasure
mentLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/564
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Podjetja s skupnim obvla
dovanjem
ali
s
pomembnim vplivom na
podjetje [member]

member

axis

JointControlOrSignifican
tInfluenceMember

JointOperationsAxis

JointOperationsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 12, B4.(c) člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Skupne dejavnosti [mem Ta pripadnik pomeni skupne aranžmaje, pri katerih razkritje: MSRP 12, B4.(c) člen
ber]
imajo stranke, ki skupaj obvladujejo aranžma, pravice
do sredstev in obveze iz obveznosti, povezanih z aranž
majem.

Skupne dejavnosti [axis]

Ta pripadnik pomeni podjetja, ki skupaj obvladujejo razkritje: MRS 24, 19.(b) člen
podjetje ali imajo pomemben vpliv nanj. Skupno obvla
dovanje je pogodbeno dogovorjena delitev obvladovanja
aranžmaja, ki obstaja le, kadar je za odločitve o zadevnih
dejavnostih potrebno soglasje strank, ki si delijo obvla
dovanje. Pomemben vpliv je zmožnost sodelovati pri
odločitvah o finančni in poslovni politiki podjetja, v
katero se naloži, ne pa obvladovati ali skupno obvlado
vati te politike.

SL

member

Postavke pogojnih obvez Ta pripadnik pomeni združene posamezne postavke razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen
pogojnih obveznosti. Pomeni tudi standardno vrednost
nosti [member]
za os „Postavke pogojnih obveznosti“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik. [glej: Pogojne obveznosti [mem
ber]]

member

ItemsOfContingentLiabili
tiesMember

ifrs-full

Postavke pogojnih obvez Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen
nosti [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

axis

ItemsOfContingentLiabili
tiesAxis

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Postavke obveznosti do Znesek postavk, ki so bile prenesene v druge banke, a jih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
te banke še niso prejele in obdelale.
drugih bank v prenosu

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

ItemsInCourseOfTransmis
sionToOtherBanks

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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JointVenturesAxis

JointVenturesMember

JointVenturesWhereEnti
tyIsVenturerMember

KeyManagementPersonnel
Compensation

KeyManagementPersonnel
CompensationOtherLong
termBenefits

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

X duration debit

X duration debit

Sklic

Ta pripadnik pomeni skupne aranžmaje, pri katerih razkritje: MRS 27, 17.(b)
imajo stranke, ki skupaj obvladujejo aranžma, pravice razkritje: MRS 27, 16.(b)
do čistih sredstev aranžmaja.
razkritje: MSRP 12, B4.(b)
razkritje: MSRP 4, 39.M(a)
– začetek veljavnosti ob
uporabi MSRP 9

člen,
člen,
člen,
člen
prvi

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 12, B4.(b) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

Pojasnilo oznake

Nadomestila za ključno
poslovodno osebje, drugi
dolgoročni zaslužki zapo
slencev

Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje v razkritje: MRS 24 17.(c) člen
obliki drugih dolgoročnih zaslužkov zaposlencev. [glej:
Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev; Ključno poslo
vodno osebje podjetja ali obvladujočega podjetja [mem
ber]]

Nadomestila za ključno Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje. [glej: razkritje: MRS 24, 17. člen
poslovodno osebje
Ključno poslovodno osebje podjetja ali obvladujočega
podjetja [member]]

Skupni podvigi, pri katerih Ta pripadnik pomeni skupne podvige, v katerih je razkritje: MRS 24, 19.(e) člen
je
podjetje
podvižnik podjetje sopodvižnik. Podvižnik je stranka v skupnem
[member]
podvigu, ki sodeluje pri obvladovanju tega skupnega
podviga. [glej: Skupni podvigi [member]]

Skupni podvigi [member]

Skupni podvigi [axis]

Označba

SL

member

member

axis

Element type and
attributes

L 143/566
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KeyManagementPersonnel X duration debit
CompensationTermination
Benefits

member

X instant debit

X instant debit

KeyManagementPersonnel
CompensationShortter
mEmployeeBenefits

KeyManagementPersonne
lOfEntityOrParentMember

Land

LandAndBuildings

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

X duration debit

KeyManagementPersonnel
CompensationSharebased
Payment

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

KeyManagementPersonnel
CompensationPostemploy
mentBenefits

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

ključno Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje v razkritje: MRS 24, 17.(d) člen
osebje, obliki odpravnin. [glej: Odhodki za odpravnine; Ključno
poslovodno osebje podjetja ali obvladujočega podjetja
[member]]

Zemljišča in stavbe

Zemljišča

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja primer: MRS 16, 37.(b) člen
zemljišča ter amortizirljiva poslopja in podobne zgradbe,
ki jih ima podjetje za uporabo pri poslovanju. [glej:
Stavbe; Zemljišča; Opredmetena osnovna sredstva]

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja primer: MRS 16, 37.(a) člen
zemljišča, ki jih ima podjetje za uporabo pri poslovanju.
[glej: Opredmetena osnovna sredstva]

Ključno poslovodno osebje Ta pripadnik pomeni tiste posameznike, ki imajo razkritje: MRS 24, 19.(f) člen
podjetja ali obvladujočega posredno ali neposredno pristojnost in odgovornost na
podjetja [member]
področjih načrtovanja, usmerjanja in obvladovanja dejav
nosti podjetja, vključno z vsemi direktorji podjetja
(izvršnimi ali drugimi).

za

SL

Nadomestila
poslovodno
odpravnine

Nadomestila za ključno Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje v razkritje: MRS 24, 17.(a) člen
poslovodno osebje, kratko obliki kratkoročnih zaslužkov zaposlencev. [glej: Ključno
ročni zaslužki zaposlencev poslovodno osebje podjetja ali obvladujočega podjetja
[member]]

Nadomestila za ključno Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje v razkritje: MRS 24, 17.(e) člen
poslovodno osebje, plačilo obliki plačila na podlagi delnic. [glej: Ključno poslo
na podlagi delnic
vodno osebje podjetja ali obvladujočega podjetja [mem
ber]]

Nadomestila za ključno Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje v razkritje: MRS 24, 17.(b) člen
poslovodno osebje, poza obliki pozaposlitvenih zaslužkov. [glej: Ključno poslo
poslitveni zaslužki
vodno osebje podjetja ali obvladujočega podjetja [mem
ber]]

Označba

29.5.2019
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member

member

member

LaterThanFifteenYearsAnd
NotLaterThanTwentyYear
sMember

LaterThanFiveYearsAnd
NotLaterThanSevenYear
sMember

LaterThanFiveYearsAnd
NotLaterThanTenYear
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Več kot pet let in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot pet let in splošna
praksa:
MRS
1,
deset let [member]
največ deset let.
112.(c) člen, primer: MSRP 7,
IG31.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7, B11.
člen

Več kot pet let in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot pet let in primer: MSRP 7, IG31.A člen –
največ sedem let.
začetek veljavnosti 1.1.2019,
sedem let [member]
primer: MSRP 7, B11. člen

Več kot 15 let in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot petnajst let primer: MSRP 7, IG31.A člen –
20 let [member]
in največ dvajset let.
začetek veljavnosti 1.1.2019,
primer: MSRP 7, B11. člen

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih primer: MRS 16, 37.(a) člen
sredstev, ki predstavlja zemljišča, ki jih ima podjetje za
uporabo pri poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

member

LandMember

ifrs-full

SL

Zemljišča [member]

Zemljišča in stavbe [mem Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih primer: MRS 16, 37.(b) člen
sredstev, ki predstavlja zemljišča ter amortizirljiva
ber]
poslopja in podobne zgradbe, ki jih ima podjetje za
uporabo pri poslovanju. [glej: Stavbe; Zemljišča; Opred
metena osnovna sredstva]

member

Sklic

LandAndBuildingsMember

stavbe

Pojasnilo oznake

ifrs-full

in

Označba

Zemljišča
[abstract]

Element type and
attributes

LandAndBuildingsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/568
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LaterThanFourYearsAnd
NotLaterThanFiveYear
sMember

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanSixMonth
sMember

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MRS 17, 31.(b)(iii) člen
– datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 17,
35.(a)(iii) člen – datum prene
hanja
veljavnosti
1.1.2019,
razkritje: MRS 17, 47.(a)(iii) člen
– datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 17,
56.(a)(iii) člen – datum prene
hanja
veljavnosti
1.1.2019,
razkritje: MSRP 16, 97. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019,
razkritje: MSRP 16, 94. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019,
primer: MSRP 7, B35.(g) člen,
primer: MSRP 7, IG31.A člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019,
primer: MSRP 7, B11. člen

Sklic

Več kot en mesec in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot en mesec in primer: MSRP 7, IG31.A člen –
največ šest mesecev.
začetek veljavnosti 1.1.2019,
šest mesecev [member]
primer: MSRP 7, B11. člen

Več kot štiri leta in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot štiri leta in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
največ pet let.
člen, razkritje: MSRP 16, 97.
pet let [member]
člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MSRP 16,
94. člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7,
IG31.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7, B11.
člen

Uradni list Evropske unije

member

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot pet let.

Pojasnilo oznake

Več kot štiri mesece [mem Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot štiri mesece. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ber]
člen

Več kot pet let [member]

Označba

SL

member

member

LaterThanFourMonth
sMember

ifrs-full

Element type and
attributes

LaterThanFiveYearsMember member

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Več kot eno leto in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot eno leto in razkritje: MRS 17, 31.(b)(ii) člen –
največ pet let.
datum prenehanja veljavnosti
pet let [member]
1.1.2019, razkritje: MRS 17,
35.(a)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2019, razkritje:
MRS 17, 47.(a)(ii) člen – datum
prenehanja veljavnosti 1.1.2019,
razkritje: MRS 17 56.(a)(ii) člen
– datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7,
B11.(d) člen, primer: MSRP 7,
IG31.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2019

LaterThanOneYearAndNot member
LaterThanFiveYearsMember

LaterThanOneYearAndNot member
LaterThanThreeYearsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

SL

Več kot eno leto in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot eno leto in primer: MSRP 7, B35.(e) člen,
največ tri leta.
primer: MSRP 7, IG31.A člen –
tri leta [member]
začetek veljavnosti 1.1.2019,
primer: MSRP 7, B11. člen

Več kot en mesec in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot en mesec in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
dva meseca [member]
največ dva meseca.
člen,
primer:
MSRP
7,
IG20.D člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, splošna praksa: MSRP
7, 37. člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018, primer:
MSRP 7, 35.N člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

member

MSRP 7, B11.(b) člen,
MSRP 7, B35.(b) člen,
MSRP 7, IG31.A člen –
veljavnosti 1.1.2019

Sklic

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanTwoMonth
sMember

Več kot en mesec in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot en mesec in primer:
tri mesece [member]
največ tri mesece.
primer:
primer:
začetek

Označba

ifrs-full

member

Element type and
attributes

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanThreeMonth
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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LaterThanSevenYearsAnd
NotLaterThanTenYear
sMember

LaterThanSixMonthsAnd
NotLaterThanOneYear
Member

LaterThanSixMonthsMem
ber

LaterThanTenYearsAnd
NotLaterThanFifteenYear
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje: MRS 1, 61.(b) člen,
primer: MSRP 7, IG28.(d) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7, 37.(a)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

Več kot deset let in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot deset let in primer: MSRP 7, IG31.A člen –
največ petnajst let.
začetek veljavnosti 1.1.2019,
petnajst let [member]
primer: MSRP 7, B11. člen

Uradni list Evropske unije

member

mesecev Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot šest mese splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
cev.
člen

šest

member
Več kot
[member]

Več kot šest mesecev in Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot šest mesecev primer: MSRP 7 B35.(d) člen,
največ eno leto [member] in največ eno leto.
primer: MSRP 7, IG28.(c) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
IG31.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7, 37.(a)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
B11. člen

member

Več kot sedem let in Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot sedem let in primer: MSRP 7, IG31.A člen –
največ deset let [member] največ deset let.
začetek veljavnosti 1.1.2019,
primer: MSRP 7, B11. člen

Več kot eno leto [member] Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot eno leto.

Več kot eno leto in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot eno leto in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
največ dve leti.
člen, razkritje: MSRP 16, 97.
dve leti [member]
člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MSRP 16,
94. člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7,
IG31.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7, B11.
člen

Označba

SL

member

member

LaterThanOneYearMember

ifrs-full

Element type and
attributes

LaterThanOneYearAndNot member
LaterThanTwoYearsMem
ber

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanO
neYearMember

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanSix
MonthsMember

LaterThanThreeMonth
sMember

LaterThanThreeYearsAnd
NotLaterThanFiveYear
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Pojasnilo oznake

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, primer: MSRP 7, IG31.A
člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7, B11.
člen

Sklic

Več kot tri leta in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri leta in primer: MSRP 7, B35.(f) člen,
največ pet let.
primer: MSRP 7, IG31.A člen –
pet let [member]
začetek veljavnosti 1.1.2019,
primer: MSRP 7, B11. člen

Več kot tri mesece [mem Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri mesece. primer: MSRP 7, IG20.D člen –
ber]
začetek veljavnosti 1.1.2018,
splošna praksa: MSRP 7, 37.
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
35.N člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Več kot tri mesece in Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri mesece in primer: MSRP 7, B35.(c) člen,
največ šest mesecev [mem največ šest mesecev.
primer: MSRP 7, IG28.(b) člen –
ber]
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7,
IG31.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7, 37.(a)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
B11. člen

Več kot tri mesece in Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri mesece in primer: MSRP 7, B11.(c) člen
največ eno leto [member] največ eno leto.

Več kot tri mesece in Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri mesece in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
največ štiri mesece [mem največ štiri mesece.
ber]

Več kot deset let [member] Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot deset let.

Označba

SL

member

member

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanFour
MonthsMember

ifrs-full

member

Element type and
attributes

LaterThanTenYearsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

member

member

member

LaterThanThreeYearsMem
ber

LaterThanTwentyYear
sAndNotLaterThanTwenty
fiveYearsMember

LaterThanTwoMonthsAnd
NotLaterThanThreeMonth
sMember

LaterThanTwoYearsAnd
NotLaterThanFiveYear
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

LaterThanThreeYearsAnd
NotLaterThanFourYear
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

primer: MSRP 7, IG31.A člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019,
primer: MSRP 7, B11. člen

Več kot dve leti in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot dve leti in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
pet let [member]
največ pet let.
člen

Več kot dva meseca in Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot dva meseca splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
največ tri mesece [mem in največ tri mesece.
člen,
primer:
MSRP
7,
ber]
IG20.D člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, splošna praksa: MSRP
7, 37. člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018, primer:
MSRP 7, 35.N člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

SL

Več kot dvajset let in Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot dvajset let in primer: MSRP 7, IG31.A člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019,
največ petindvajset let največ petindvajset let.
primer: MSRP 7, B11. člen
[member]

Več kot tri leta [member] Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri leta.

Več kot tri leta in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri leta in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
štiri leta [member]
največ štiri leta.
člen, razkritje: MSRP 16, 97.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MSRP 16,
94. člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7,
IG31.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7, B11.
člen

Označba

29.5.2019
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X instant credit

member

LeaseAndSubleasePayment
sRecognisedAsExpenseAb
stract

LeaseCommitmentsForS
horttermLeasesForWhic
hRecognitionExemption
HasBeenUsed

LeaseholdImprovement
sMember

LeaseLiabilities

LeaseLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

iz

najema

Znesek obveznosti iz najema, povezanih z najemi podje razkritje: MSRP 16, 47.(b) člen –
tja. Najem je pogodba ali del pogodbe, s katero se začetek veljavnosti 1.1.2019
pravica do uporabe sredstva, ki je predmet najema,
prenese za določeno obdobje v zameno za nadomestilo.

v Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih splošna praksa: MRS 16, 37. člen
sredstev, ki predstavlja izboljšave sredstev, ki jih ima
podjetje na podlagi najemne pogodbe.

Znesek zavez za najem za kratkoročne najeme, obraču razkritje: MSRP 16, 55. člen –
nane z uporabo 6. člena MSRP 16. Kratkoročni najem je začetek veljavnosti 1.1.2019
najem, ki je imel na začetni datum trajanje največ 12
mesecev. Najem z možnostjo nakupa se ne šteje za
kratkoročni najem.

Uradni list Evropske unije

Obveznosti
[abstract]

Obveznosti iz najema

Izboljšave
sredstev
najemu [member]

Obveze za najem za krat
koročne najeme, za katere
je bilo uporabljeno izvzetje
iz obveznosti pripoznava
nja

Najemnine in podnajem
nine,
pripoznane
kot
odhodki [abstract]

Najemnine in podnajem Znesek plačil najemnin in podnajemnin, ki jih najemnik razkritje: MRS 17, 35.(c) člen –
nine,
pripoznane
kot pripozna kot odhodke.
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019
odhodki

Več kot dve leti in največ Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot dve leti in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
največ tri leta.
člen, razkritje: MSRP 16, 97.
tri leta [member]
člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MSRP 16,
94. člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7,
IG31.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7, B11.
člen

Označba

SL

X instant credit

X duration debit

LeaseAndSubleasePayment
sRecognisedAsExpense

ifrs-full

member

Element type and
attributes

LaterThanTwoYearsAnd
NotLaterThanThreeYear
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration

X duration

text

LeasesAsLesseeRelatedPar
tyTransactions

LeasesAsLessorRelatedPar
tyTransactions

LegalFormOfEntity

LegalProceedingsContin
gentLiabilityMember

LegalProceedingsProvision

LegalProceedingsProvisio
nAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

iz

Sklic

Podatki o pravni strukturi, v kateri posluje podjetje.

razkritje: MRS 1, 138.(a) člen

za

sodne Znesek rezervacij za sodne postopke. [glej: Druge rezer primer: MRS 37, primer 10 A,
vacije]
sodni postopek, primer: MRS
37, 87. člen

Uradni list Evropske unije

Rezervacije
za
sodne
postopke [abstract]

Rezervacije
postopke

Pogojne obveznosti za Ta pripadnik pomeni pogojne obveznosti za sodne primer: MRS 37, 88. člen
sodne postopke [member] postopke. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

Pravna oblika podjetja

Najemi kot najemodajalec, Znesek najemov, pri katerih je bilo podjetje najemoda primer: MRS 24, 21.(d) člen
transakcije s povezanimi jalec v transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Pove
strankami
zane stranke [member]]

Najemi kot najemnik, tran Znesek najemov, pri katerih je bilo podjetje najemnik v primer: MRS 24, 21.(d) člen
sakcije s povezanimi stran transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane
kami
stranke [member]]

razkritje: MSRP 7, 35.H(b)(iii) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M(b)(iii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, primer: MSRP 7, 35.N
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

najema Ta pripadnik pomeni obveznosti iz najema. [glej: Obvez primer: MRS 7 C Uskladitev
nosti iz najemov]
obveznosti, ki izhajajo iz aktiv
nosti financiranja, primer: MRS
7, 44.C člen

Pojasnilo oznake

Terjatve iz najema [mem Ta pripadnik pomeni terjatve v zvezi z najemi.
ber]

Obveznosti
[member]

Označba

SL

member

member

LeaseReceivablesMember

ifrs-full

member

Element type and
attributes

LeaseLiabilitiesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

Level2And3OfFairValue
HierarchyMember

Level2OfFairValueHierarc
hyMember

Level3OfFairValueHierarc
hyMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Raven 3 hierarhije poštene Ta pripadnik pomeni kategorijo hierarhije poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen
nosti, v kateri so vložki za tehnike ocenjevanja vrednosti
vrednosti [member]
neopazovani vložki za sredstvo ali obveznost. Neopazo
vani vložki so vložki, za katere tržni podatki niso na
voljo in ki se razvijejo z uporabo najboljših razpolo
žljivih informacij o predpostavkah, ki bi jih udeleženci
na trgu uporabili pri določanju cene sredstva ali obvez
nosti.

Raven 2 hierarhije poštene Ta pripadnik pomeni kategorijo hierarhije poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen
vrednosti [member]
nosti, v kateri vložki za tehnike ocenjevanja vrednosti
niso kotirane cene, vključene v raven 1, ki jih je mogoče
neposredno ali posredno opazovati za sredstvo ali
obveznost.

Raven 2 in 3 hierarhije Ta pripadnik pomeni združene kategorije ravni 2 in razkritje: MRS 19, 142. člen
poštene vrednosti [mem ravni 3 hierarhije poštene vrednosti. [glej: Raven 2
ber]
hierarhije poštene vrednosti [member]; Raven 3 hierar
hije poštene vrednosti [member]]

Raven 1 hierarhije poštene Ta pripadnik pomeni kategorijo hierarhije poštene vred razkritje: MRS 19, 142. člen,
nosti, v kateri so vložki za tehnike ocenjevanja vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen
vrednosti [member]
kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za iden
tična sredstva ali obveznosti, do katerih lahko podjetje
dostopa na datum merjenja.

Trajanje obstoja podjetja z Podatki o trajanju obstoja podjetja, če gre za podjetje z razkritje: MRS 1, 138.(d) člen
omejenim rokom obstoja
omejenim rokom obstoja.

Rezervacije
za
sodne Ta pripadnik pomeni rezervacije za sodne postopke. primer: MRS 37, primer 10 A,
postopke [member]
[glej: Druge rezervacije [member]]
sodni postopek, primer: MRS
37, 87. člen

Označba

SL

member

member

Level1OfFairValueHierarc
hyMember

ifrs-full

LengthOfLifeOfLimitedLife text
Entity

ifrs-full

member

Element type and
attributes

LegalProceedingsProvision
Member

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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LevelOfRoundingUsedInFi
nancialStatements

LevelsOfFairValueHierarc
hyAxis

Liabilities

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

axis

Obveznosti

Znesek sedanjih obvez podjetja, ki izhajajo iz preteklih
poslovnih dogodkov, njihova poravnava pa bo po priča
kovanju povzročila odliv dejavnikov, ki omogočajo
gospodarske koristi, iz podjetja.

razkritje: MRS 1, 55. člen, razkri
tje: MSRP 13, 93.(a) člen, razkri
tje: MSRP 13, 93.(b) člen, razkri
tje: MSRP 13, 93.(e) člen, razkri
tje: MSRP 8, 28.(d) člen, razkritje:
MSRP 8, 23. člen

Ravni hierarhije poštene Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 19, 142. člen,
vrednosti [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Stopnja
zaokroževanja, Podatek o stopnji zaokroževanja, uporabljeni pri pred razkritje: MRS 1, 51.(e) člen
uporabljena v računovod stavitvi zneskov v računovodskih izkazih.
skih izkazih

SL

text

Vrednost ravni splošnega indeksa rasti cen, ki se upora razkritje: MRS 29, 39.(c) člen
blja za preračun podatkov iz računovodskih izkazov
podjetja, katerega funkcijska valuta je valuta hiperinflacij
skega gospodarstva.

ifrs-full

X.XX instant

Raven indeksa rasti cen

Sklic

LevelOfPriceIndex

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Raven udeležbe podjetja v Opis navedbe ravni udeležbe podjetja v programu z razkritje: MRS 19, 148.(d)(v) člen
primerjavi z drugimi udele določenimi zaslužki v primerjavi z drugimi udeleženimi
ženimi podjetji
podjetji. Primeri mer, ki lahko zagotovijo tako navedbo,
so delež podjetja v celotnih prispevkih v program ali
delež podjetja v skupnem številu aktivnih članov, upoko
jenih članov ali nekdanjih članov, ki so upravičeni do
zaslužkov, če so te informacije na razpolago. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]]

Element type and
attributes

LevelOfParticipationOfEnti X.XX instant
tyComparedWithOtherPar
ticipatingEntities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Obveznosti, ki izhajajo iz Ta pripadnik pomeni obveznosti, ki izhajajo iz aktiv primer: MRS 7, 44.D člen
aktivnosti
financiranja nosti financiranja. Pomeni tudi standardno vrednost za
[member]
os „Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja“, če
se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Obveznosti,
ki izhajajo iz aktivnosti financiranja]

Obveznosti iz naslova Znesek obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in primer: MRS 1, 55. člen, razkri
izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih tje: MSRP 4, 37.(b) člen, razkritje:
pozavarovalnih pogodb
pogodb [member]]
MSRP 4, 37.(e) člen, primer:
MSRP 4, IG20.(a) člen, primer:
MSRP 4, IG37.(a) člen

X instant credit

axis

member

X instant credit

X instant credit

LiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

LiabilitiesArisingFromFi
nancingActivitiesAxis

LiabilitiesArisingFromFi
nancingActivitiesMember

LiabilitiesArisingFromInsu
ranceContracts

LiabilitiesDueToCentral
Banks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

Uradni list Evropske unije

Obveznosti do centralnih Znesek obveznosti do centralnih bank.
bank

SL

Obveznosti, ki izhajajo iz Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MRS 7, 44.D člen
aktivnosti
financiranja domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Obveznosti, ki izhajajo iz Znesek obveznosti, za katere so denarni tokovi bili ali primer: MRS 7, 44.D člen
bodo razvrščeni v izkaz denarnih tokov kot denarnih
aktivnosti financiranja
tokovi iz aktivnosti financiranja. [glej: Denarni tokovi
iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih
financiranja); Obveznosti]

Obveznosti iz raziskovanja Znesek obveznosti, ki izhajajo iz iskanja rudnih boga razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen
in vrednotenja rudnih stev, vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in
bogastev
podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje
pridobi zakonske pravice za raziskovanje na določenem
območju, ter ugotovitve tehnične izvedljivosti in
ekonomske upravičenosti pridobivanja rudnega boga
stva.

X instant credit

Sklic

LiabilitiesArisingFromEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResources

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Obveznosti [abstract]

Element type and
attributes

LiabilitiesAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Obveznosti, merjene po
pošteni vrednosti in izdane
z neločljivim elementom
tretje osebe za izboljšanje
kreditne kakovosti [mem
ber]

Ta pripadnik pomeni obveznosti, merjene po pošteni razkritje: MSRP 13, 98. člen
vrednosti in izdane z neločljivim elementom tretje
osebe za izboljšanje kreditne kakovosti. Pomeni tudi
standardno vrednost za os „Obveznosti, merjene po
pošteni vrednosti in izdane z neločljivim elementom
tretje osebe za izboljšanjee kreditne kakovosti“, če se
ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Obveznosti;
Po pošteni vrednosti [member]]

member

LiabilitiesMeasuredAtFair
ValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEn
hancementMember

ifrs-full

Poštena vrednost nastalih obveznosti na dan pridobitve razkritje: MSRP 3, B64.(f)(iii) člen
(npr. obveznost za pogojno nadomestilo) kot nadomes
tilo, preneseno v poslovni združitvi. [glej: Poslovne zdru
žitve [member]]

Znesek obveznosti, vključenih v skupine za odtujitev, razkritje: MRS 1, 54.(p) člen,
razvrščene kot v posesti za prodajo. [glej: Obveznosti; razkritje: MSRP 5, 38. člen
Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo
[member]]

Obveznosti, merjene po Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 13, 98. člen
pošteni vrednosti in izdane domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
z neločljivim elementom postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
tretje osebe za izboljšanje
kreditne kakovosti [axis]

ifrs-full

Nastale obveznosti

Obveznosti, vključene v
skupine
za
odtujitev,
razvrščene kot v posesti
za prodajo

axis

LiabilitiesInSubsidiaryOr
BusinessesAcquiredOrDi
sposed2013

ifrs-full

X instant credit

Sklic

LiabilitiesMeasuredAtFair
ValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEn
hancementAxis

LiabilitiesIncurred

ifrs-full

X instant credit

Pojasnilo oznake

Obveznosti, ki izhajajo iz Znesek obveznosti, ki izhajajo iz plačilnih transakcij na razkritje: MSRP 2, 51.(b)(i) člen
plačilnih transakcij na podlagi delnic. Plačilne transakcije na podlagi delnic so
podlagi delnic
transakcije, pri katerih podjetje: (a) prejme blago ali
storitve od dobavitelja tega blaga ali storitev (vključno
z zaposlencem) z dogovorom za plačilo na podlagi
delnic, ali (b) pridobi obvezo poravnave transakcije
dobavitelju z dogovorom za plačilo na podlagi delnic,
kadar prejme to blago ali storitve drugo podjetje v
skupini. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi delnic
[member]]

Označba

Obveznosti v odvisnem Znesek obveznosti v odvisnih podjetjih ali drugih razkritje: MRS 7, 40.(d) člen
podjetju ali pridobljenih poslovnih subjektih, katerih obvladovanje je pridobljeno
oziroma
odsvojenih ali izgubljeno. [glej: Odvisna podjetja [member]]
poslovnih subjektih

LiabilitiesIncludedInDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSale

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

SL

X duration credit

LiabilitiesFromSharebased
PaymentTransactions2011

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Obveznosti, ki ne spadajo Znesek obveznosti, ki ne spadajo v aktuarsko sedanjo razkritje: MRS 26, 35.(a)(v) člen
v aktuarsko sedanjo vred vrednost obljubljenih pokojnin v pokojninskih progra
nost obljubljenih pokojnin mih. [glej: Aktuarska sedanja vrednost obljubljenih
pokojnin]

Obveznosti, pripoznane v
računovodskih
izkazih
podjetja, ki so povezane s
strukturiranimi podjetji

Obveznosti, za katere se Znesek obveznosti skupine, za katero se uporabljajo razkritje: MSRP 12, 13.(c) člen
uporabljajo večje omejitve večje omejitve (npr. zakonske, pogodbene in regulatorne
omejitve) zmožnosti podjetja za poravnavo obveznosti
skupine, v konsolidiranih računovodskih izkazih.

X instant credit

X instant credit

X instant credit

LiabilitiesOtherThanActua
rialPresentValueOfPromise
dRetirementBenefits

LiabilitiesRecognisedInEnti
tysFinancialStatementsIn
RelationToStructuredEnti
ties

LiabilitiesToWhichSignifi
cantRestrictionsApply

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

SL

Znesek obveznosti, pripoznanih v računovodskih razkritje: MSRP 12, 29.(a) člen
izkazih podjetja, ki so povezane z njegovimi deleži v
strukturiranih podjetjih. [glej: Obveznosti; Nekonsolidi
rana strukturirana podjetja [member]]

Znesek obveznosti ali sestavin lastniškega kapitala, pove primer: MSRP 4, IG22.(f) člen,
zanih z možnostmi diskrecijske udeležbe. Možnosti primer: MSRP 4, 37.(b) člen
diskrecijske udeležbe so pogodbene pravice do dodatnih
upravičenj kot dopolnilo k zajamčenim zneskom, in
sicer: (a) tiste, za katere je verjetno, da so pomemben
delež v celotnih pogodbenih upravičenjih; (b) tiste, za
katere znesek ali časovni okvir določi izdajatelj, ter (c)
tiste, ki pogodbeno temeljijo na: (i) izvajanju določene
skupine pogodb ali določene vrste pogodb; (ii) realizi
ranih in/ali nerealiziranih naložbenih donosih v zvezi z
določeno skupino sredstev v lasti izdajatelja; ali (iii)
poslovnem izidu podjetja, sklada ali druge osebe, ki
izda pogodbo.

Obveznosti ali sestavine
lastniškega kapitala, pove
zane z možnostmi diskre
cijske udeležbe

Sklic

Ta pripadnik pomeni sedanje obveze podjetja, ki izhajajo razkritje: MSRP 13, 93. člen
iz preteklih poslovnih dogodkov, njihova poravnava pa
bo po pričakovanju povzročila odliv dejavnikov, ki
omogočajo gospodarske koristi, iz podjetja. Pomeni
tudi standardno vrednost za os „Razredi obveznosti“,
če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Obvez
nosti]

Pojasnilo oznake

LiabilitiesOrComponentsO X instant credit
fEquityRelatingToDiscretio
naryParticipationFeatures

Obveznosti [member]

Označba

ifrs-full

member

Element type and
attributes

LiabilitiesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Licence in franšize

Licence in franšize [mem Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 119.(d) člen
ber]
predstavljajo pravico do uporabe določenih neopred
metenih sredstev, ki so v lasti drugega podjetja, in
pravico do poslovanja podjetja z uporabo imena, trgov
skega blaga, storitev, metodologij, promocijske podpore,
trženja in dobav drugega podjetja. [glej: Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

X duration credit

X instant debit

member

LicenceFeeIncome

LicencesAndFranchises

LicencesAndFranchise
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

LiabilityAssetOfDefinedBe
nefitPlans

Znesek neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo pravico primer: MRS 38, 119.(d) člen
do uporabe določenih neopredmetenih sredstev, ki so v
lasti drugega podjetja, in pravico do poslovanja podjetja
z uporabo imena, trgovskega blaga, storitev, metodolo
gij, promocijske podpore, trženja in dobav drugega
podjetja. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega
imena]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

SL

Prihodki iz nadomestil za Znesek prihodkov iz nadomestil za licence.
licence

Čista obveznost za dolo Znesek primanjkljaja ali presežka v programu z določe razkritje: MRS 19, 140.(a) člen
čene zaslužke (sredstvo nimi zaslužki, prilagojen za učinke omejitve čistega sred
določenega zaslužka)
stva določenega zaslužka na zgornjo mejo sredstva. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]]

Obveznosti s pomembnim
tveganjem
pomembnih
prilagoditev v naslednjem
poslovnem letu

Znesek obveznosti, za katere veljajo predpostavke, pri razkritje: MRS 1, 125.(b) člen
katerih obstaja pomembno tveganje, da bo v naslednjem
poslovnem letu prišlo do pomembnih prilagoditev
zneskov teh obveznosti.

Sklic

ifrs-full

X instant credit

Pojasnilo oznake

LiabilitiesWithSignifican
tRiskOfMaterialAdjust
mentsWithinNextFinancia
lYear

Obveznosti iz naslova
izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih
pogodb
[abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

LiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Opis cilja uporabljene
metode in omejitev, ki bi
lahko povzročile, da infor
macije ne bi v celoti odra
žale poštene vrednosti
zadevnih
sredstev
in
obveznosti
Opis vrstičnih postavk v
izkazu
vseobsegajočega
donosa, v katere je všteta
amortizacija
neopred
metenih sredstev
Vrstične postavke, ki niso
določene glede na dimen
zijo
Opis vrstičnih postavk
pripoznanih sredstev in
obveznosti, ki predstavljajo
nadaljnjo
udeležbo
v
finančnih sredstvih, za
katera je bilo pripoznanje
odpravljeno

LimitationsThatMayResultI text
nInformationNotFullyRef
lectingFairValueOfAsset
sAndLiabilitiesInvolved

LineItemsIncludingAmorti text
sationOfIntangibleAssetsIn
tangibleAssetsOtherThan
Goodwill

table

LineItemsNotDimensional
lyQualified

LineItemsOfRecognisedAs text
setsAndLiabilitiesRepresen
tingContinuingInvolvemen
tInDerecognisedFinancia
lAssets

ifrs-full

esef_cor

ifrs-full

razkritje: MSRP 7, 35H.(b) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M(b) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018

Opis vrstičnih postavk v izkazu finančnega položaja, v razkritje: MSRP 7, 42.E(a) člen
katerem so pripoznane knjigovodske vrednosti sredstev
in obveznosti, ki predstavljajo nadaljnjo udeležbo v
finančnih sredstvih, za katera je bilo pripoznanje odpra
vljeno. [glej: Finančna sredstva]

Opis vrstičnih postavk v izkazu vseobsegajočega donosa, razkritje: MRS 38, 118.(d) člen
v katere je všteta amortizacija neopredmetenih sredstev.
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena;
Stroški amortizacije]

SL

Opis cilja uporabljene metode in omejitev, ki bi lahko razkritje: MSRP 7, 41.(b) člen
povzročile, da informacije ne bi v celoti odražale
poštene vrednosti zadevnih sredstev in obveznosti, za
analizo občutljivosti, ki odraža soodvisnost spremenljivk
tveganja.

Pričakovane
kreditne Ta pripadnik pomeni pričakovane kreditne izgube, ki
izgube v celotnem obdobju izhajajo iz vseh možnih dogodkov neplačila v pričako
trajanja [member]
vanem obdobju trajanja finančnega instrumenta. [glej:
Vrsta merjenja pričakovanih kreditnih izgub [member]]

ifrs-full

member

LifetimeExpectedCreditLos
sesMember

ifrs-full

Pogodbe o življenjskem Ta pripadnik pomeni pogodbe o življenjskem zavarova splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
zavarovanju [member]
nju. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

member

LifeInsuranceContract
sMember

ifrs-full

Sklic

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki splošna praksa: MRS 38, 119.
predstavljajo pravico do uporabe določenih neopred člen
metenih sredstev, ki so v lasti drugega podjetja. [glej:
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Pojasnilo oznake

Licence [member]

Označba

member

Element type and
attributes

LicencesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Posojila
bankam

Posojila in predujmi stran Znesek posojil in predujmov podjetja strankam.
kam

LoanCommitmentsMember member

member

X instant debit

X instant debit

LoansAcquiredInBusiness
CombinationMember

LoansAndAdvancesTo
Banks

LoansAndAdvancesToCu
stomers

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

splošna praksa: MRS 41, 41. člen

in

predujmi Znesek posojil in predujmov podjetja bankam.

Uradni list Evropske unije
splošna praksa: MRS 1, 55. člen

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

Posojila, pridobljena v Ta pripadnik pomeni posojila, ki so pridobljena v primer: MSRP 3, B64.(h) člen
poslovni združitvi [mem poslovni združitvi. [glej: Poslovne združitve [member]]
ber]

SL

Obveze iz posojil [mem Ta pripadnik pomeni trdne zaveze za zagotovitev poso razkritje: MSRP 7, B8.E člen –
jila po vnaprej določenih pogojih.
začetek veljavnosti 1.1.2018,
ber]
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Ta pripadnik pomeni žive živali.

ifrs-full

Žive živali [member]

member

LivingAnimalsMember

tveganje Ta pripadnik pomeni tveganje, da bo podjetje naletelo primer: MSRP 7, 32. člen
na težave pri izpolnjevanju obvez, povezanih s finanč
nimi obveznostmi, ki se poravnavajo z izročitvijo
denarja ali drugega finančnega sredstva. [glej: Finančna
sredstva; Finančne obveznosti]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Likvidnostno
[member]

Označba

member

Element type and
attributes

LiquidityRiskMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

LoansAndReceivablesCate
goryMember

LoansPayableInBreachW
hichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepay
ment

LoansPayableInDefault

LoansReceived

LoansToGovernment

LoansToGovernmentMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Posojila državi

Posojila državi [member]

member

Prejeta posojila

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

razkritje: MSRP 7, 18.(b) člen

Uradni list Evropske unije

Ta pripadnik pomeni posojila, dana državi.

Znesek posojil, ki jih je podjetje dalo državi.

Znesek prejetih posojil.

Neplačana zapadla posojila Znesek neplačanih zapadlih posojil.

Neplačana posojila, pri Znesek neplačanih posojil, pri katerih je posojilodajalec razkritje: MSRP 7, 19. člen
katerih je posojilodajalec zaradi kršitve pogojev lahko zahteval pospešeno odpla
zaradi kršitve pogojev čilo.
lahko zahteval pospešeno
odplačilo

X instant debit

X instant credit

X instant credit

Sklic

Znesek neizpeljanih finančnih sredstev z določenimi ali razkritje: MSRP 7, 8.(c) člen –
določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu, datum prenehanja veljavnosti
razen: (a) tistih, ki jih podjetje namerava prodati takoj 1.1.2018
ali v kratkem, ki se razvrstijo kot v posesti za trgovanje,
in tistih, ki jih podjetje po začetnem pripoznanju določi
kot merjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;
(b) tistih, ki jih podjetje po začetnem pripoznanju določi
kot razpoložljiva za prodajo, ali (c) tistih, za katere
imetnik morda ne bo dobil povrnjene skoraj celotne
pripoznane začetne naložbe, vendar ne zaradi poslab
šanja kreditne sposobnosti, ki se razvrstijo kot na razpo
lago za prodajo. Delež, pridobljen iz skupine sredstev
(pool), ki niso posojila ali terjatve (npr. delež v
vzajemnem skladu ali podobnem skladu), ni posojilo
ali terjatev. [glej: Izpeljana finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

Posojila in terjatve, katego Ta pripadnik pomeni posojila in terjatve kot vrsto razkritje: MSRP 7, 8.(c) člen –
finančnih sredstev. [glej: Posojila in terjatve]
datum prenehanja veljavnosti
rija [member]
1.1.2018

Posojila in terjatve

Označba

SL

X instant credit

X instant debit

Element type and
attributes

LoansAndReceivables

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/584
29.5.2019

Pojasnilo oznake

Sklic

Dolgoročne
[member]

Dolgoročni depoziti

Nekratkoročne rezervacije Znesek nekratkoročnih rezervacij za sodne postopke. primer: MRS 37, primer 10 A,
za sodne postopke
[glej: Rezervacije za sodne postopke]
sodni postopek, primer: MRS
37, 87. člen

Razne druge nekratko Znesek raznih drugih nekratkoročnih rezervacij. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.(d)
ročne rezervacije
Razne druge rezervacije]
člen

Nekratkoročne rezervacije Nekratkoročne rezervacije za stroške razgradnje, obnove primer: MRS 37 D, primeri:
za stroške razgradnje, in ponovnega oživljanja. [glej: Rezervacije za stroške razkritja, primer: MRS 37, 87.
obnove in ponovnega razgradnje, obnove in ponovnega oživljanja]
člen
oživljanja

Nekratkoročne rezervacije Znesek nekratkoročnih rezervacij za reorganiziranje. primer: MRS 37, 70. člen
za reorganiziranje
[glej: Rezervacije za reorganiziranje]

LongtermContractsMember member

X instant debit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

LongtermDeposits

LongtermLegalProceeding
sProvision

LongtermMiscellaneousOt
herProvisions

LongtermOnerousCon
tractsProvision

LongtermProvisionForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCosts

LongtermRestructuringPro
vision

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Nekratkoročne rezervacije Znesek nekratkoročnih rezervacij za kočljive pogodbe. primer: MRS 37, primer 8,
[glej: Rezervacije za kočljive pogodbe]
kočljiva pogodba – datum prene
za kočljive pogodbe
hanja
veljavnosti
1.1.2019,
primer: MRS 37, 66. člen

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

primer: MSRP 15, B89.(e) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

SL

Znesek dolgoročnih depozitov, ki jih ima podjetje.

pogodbe Ta pripadnik pomeni dolgoročne pogodbe s kupci.

Dolgoročna najeta posojila Ta pripadnik pomeni dolgoročna najeta posojila. [glej: primer: MRS 7 C Uskladitev
[member]
Najeta posojila]
obveznosti, ki izhajajo iz aktiv
nosti financiranja, primer: MRS
7, 44.C člen

ifrs-full

member

LongtermBorrowingsMem
ber

Nekratkoročni del nekrat Nekratkoročni del nekratkoročnih najetih posojil. [glej: splošna praksa: MRS 1, 55. člen
Najeta posojila]
koročnih najetih posojil

Označba

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

LongtermBorrowings

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Izgube iz odtujitev naložb Izgube iz odtujitve naložb.

Izgube iz odtujitev nekrat Izgube iz odtujitev nekratkoročnih sredstev. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
koročnih sredstev
Nekratkoročna sredstva]
člen

Izgube iz odtujitve opred Izgube iz odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev. razkritje: MRS 1, 98.(c) člen
metenih osnovnih sredstev [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

X duration debit

X duration debit

X duration debit

X duration debit

X duration debit

X duration debit

LossesIncurredInRelation
ToInterestsInStructuredEn
tities

LossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

LossesOnDisposalsOfIn
vestmentProperties

LossesOnDisposalsOfIn
vestments

LossesOnDisposalsOfNon
currentAssets

LossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MRS 1, 98.(d) člen

Izgube iz odtujitev nalož Izgube iz odtujitev naložbenih nepremičnin. [glej: Nalož splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
bene nepremičnine]
člen
benih nepremičnin

SL

Izgube zaradi spremembe Izgube, nastale zaradi sprememb poštene vrednosti izpe splošna praksa: MRS 1, 85. člen
poštene vrednosti izpe ljanih finančnih instrumentov, pripoznanih v poslovnem
ljanih finančnih instrumen izidu. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]]
tov

Izgube, povezane z deleži Znesek izgub podjetja, ki so povezane z njegovimi deleži primer: MSRP 12, B26.(b) člen
v strukturiranih podjetjih
v strukturiranih podjetjih. [glej: Nekonsolidirana struktu
rirana podjetja [member]]

Izgube, pripoznane v izkazu vseobsegajočega donosa, ki razkritje: MSRP 7, 20.A člen –
izhajajo iz odprave pripoznanja finančnih sredstev, začetek veljavnosti 1.1.2018
merjenih po odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva
po odplačni vrednosti]

ifrs-full

Izgube, ki so posledica
odprave
pripoznanja
finančnih
sredstev,
merjenih po odplačni vred
nosti

X duration debit

LossesArisingFromDereco
gnitionOfFinancialAsset
sMeasuredAtAmortised
Cost

Nekratkoročne rezervacije Znesek nekratkoročnih rezervacij za jamstva. [glej: primer: MRS 37, primer 1:
za jamstva
Rezervacije za jamstva]
jamstva, primer: MRS 37, 87.
člen

Označba

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

LongtermWarrantyProvi
sion

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

Machinery

MachineryMember

MajorBusinessCombina
tionMember

MajorComponentsOfTa
xExpenseIncomeAbstract

MajorCustomersAxis

MajorCustomersMember

MajorOrdinaryShareTran
sactionsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

axis

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih primer: MRS 16, 37.(c) člen
sredstev, ki predstavlja amortizirljive stroje z dolgo
življenjsko dobo, ki se uporabljajo pri poslovanju. [glej:
Opredmetena osnovna sredstva]

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja primer: MRS 16, 37.(c) člen
amortizirljive stroje z dolgo življenjsko dobo, ki se
uporabljajo pri poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

Ta pripadnik pomeni licence Long Term Evolution (LTE). splošna praksa: MRS 38, 119.
člen
[glej: Licence in franšize]

razkritje: MRS 1, 98.(f) člen

Sklic

Ta pripadnik pomeni stranke. Predstavlja tudi stan razkritje: MSRP 8, 34. člen
dardno vrednost za os „Pomembnejše stranke“, če se
ne uporablja noben drug pripadnik.

stranke Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 8, 34. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Uradni list Evropske unije

Večje transakcije z navad Ta pripadnik pomeni večje transakcije z navadnimi primer: MRS 10, 22.(f) člen
nimi delnicami [member]
delnicami. [glej: Navadne delnice [member]]

Stranke [member]

Pomembnejše
[axis]

Glavne sestavine odhodka
za davek (prihodka od
davka) [abstract]

Večja poslovna združitev Ta pripadnik pomeni večje poslovne združitve. [glej: primer: MRS 10, 22.(a) člen
Poslovne združitve [member]]
[member]

Stroji [member]

Stroji

Licence LTE [member]

Izgube iz poravnav v pravdah.

Pojasnilo oznake

SL

member

member

X instant debit

member

LTELicencesMember

ifrs-full

Izgube iz poravnav pravd

X duration debit

Označba

Element type and
attributes

LossesOnLitigationSettle
ments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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cene Ta pripadnik pomeni posebno tehniko ocenjevanja vred primer: MSRP 13, IE63. člen,
nosti, ki je v skladu s tržnim načinom in pri kateri gre primer: MSRP 13, B5. člen
za analizo vložkov primerljivih cen (npr. cena na
kvadratni meter) na trenutnem trgu. [glej: Tržni način
[member]]
Tržno primerljive
[member]

member

MarketComparablePrice
sMember

ifrs-full

Tržno primerljiva podjetja Ta pripadnik pomeni posebno tehniko ocenjevanja vred primer: MSRP 13, IE63. člen,
nosti, ki je v skladu s tržnim načinom in pri kateri gre primer: MSRP 13, B5. člen
[member]
za analizo vložkov primerljivih podjetij (npr. večkratnik
dobička pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA),
večkratnik prihodkov, popust zaradi premajhne tržljivo
sti, kontrolna premija) na trenutnem trgu. [glej: Tržni
način [member]]

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni tehniko ocenjevanja vrednosti, pri primer: MSRP 13, 62. člen
kateri se uporabljajo cene in druge ustrezne informacije,
ki nastanejo na podlagi tržnih transakcij, ki vključujejo
enaka ali primerljiva (tj. podobna) sredstva, obveznosti
ali skupino sredstev in obveznosti, kot je poslovni
subjekt.

1,

member

MarketApproachMember

ifrs-full

MRS

praksa:
Obvezni depoziti rezerv Znesek rezerv, ki je deponiran pri centralni banki zaradi splošna
izpolnjevanja regulativnih zahtev za rezerve.
112.(c) člen
pri centralnih bankah

X instant debit

MarketComparableCompa
niesMember

MandatoryReserveDeposit
sAtCentralBanks

ifrs-full

primer: MRS 10, 22.(c) člen

Sklic

Izjava poslovodstva o Izjava poslovodstva, da računovodski izkazi pošteno razkritje: MRS 1, 20.(a) člen
pošteni predstavitvi zaradi prikazujejo finančni položaj, finančno uspešnost in
odmika
denarne tokove podjetja, če podjetje ni izpolnilo zahteve
MSRP.

sredstev Ta pripadnik pomeni večje nakupe sredstev.

Pojasnilo oznake

text

Večji
nakupi
[member]

Označba

Tržni način [member]

ManagementConclusio
nOnFairPresentationAs
ConsequenceOfDeparture

ifrs-full

member

Element type and
attributes

SL

member

MajorPurchasesOfAsset
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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axis

X instant debit

member

MarketsOfCustomersAxis

MarketsOfCustomersMem
ber

MastheadsAndPublishing
Titles

MastheadsAndPublishing
TitlesMember

MaterialIncomeAndExpen
seAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Ta pripadnik pomeni vse trge kupcev. Predstavlja tudi primer: MSRP 15, B89.(c) člen –
standardno vrednost za os „Trgi kupcev“, če se ne upora začetek veljavnosti 1.1.2018
blja noben drug pripadnik.

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 15, B89.(c) člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Ta pripadnik pomeni tveganje, da bo poštena vrednost primer: MSRP 7, 32. člen
prihodnjih denarnih tokov finančnega instrumenta
nihala zaradi sprememb tržnih cen. Tržno tveganje je
sestavljeno iz treh vrst tveganja: valutnega tveganja,
tveganja spremembe obrestne mere in tveganja spre
membe drugih cen. [glej: Valutno tveganje [member];
Tveganje spremembe obrestne mere [member]; Tveganje
spremembe drugih cen [member]; Finančni instrumenti,
razred [member]]

Pojasnilo oznake

in

Uradni list Evropske unije

Pomembni prihodki
odhodki [abstract]

Kolofoni in naslovi publi Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 119.(b) člen
kacij [member]
predstavljajo pravice, pridobljene z registracijo uporabe
kolofonov in naslovov publikacij. [glej: Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

Kolofoni in naslovi publi Znesek neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo primer: MRS 38, 119.(b) člen
pravice, pridobljene z registracijo uporabe kolofonov in
kacij
naslovov publikacij. [glej: Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena]

Trgi kupcev [member]

Trgi kupcev [axis]

Tržno tveganje [member]

Označba

SL

member

member

Element type and
attributes

MarketRiskMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Zrela biološka
[member]

Razkritje analize zapadlosti
v plačilo za izpeljane
finančne obveznosti [text
block]

member

text block

MatureBiologicalAsset
sMember

MaturityAnalysisForDeriva
tiveFinancialLiabilities

MaturityAnalysisForNonde text block
rivativeFinancialLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Razkritje analize zapadlosti
v plačilo za neizpeljane
finančne obveznosti [text
block]

Razkritje analize zapadlosti v plačilo za neizpeljane razkritje: MSRP 7, 39.(a) člen
finančne obveznosti (vključno z izdanimi pogodbami o
poroštvu), s prikazom preostalih pogodbenih zneskov,
zapadlih v plačilo. [glej: Izpeljane finančne obveznosti]

Razkritje analize zapadlosti v plačilo za izpeljane razkritje: MSRP 7, 39.(b) člen
finančne obveznosti vključno s preostalimi pogodbenimi
zneski, zapadlimi v plačilo, za tiste izpeljane finančne
obveznosti, za katere so pogodbeni zneski zapadlosti v
plačilo bistveni za razumevanje časovnega okvira
denarnih tokov. [glej: Izpeljane finančne obveznosti]

SL

sredstva Ta pripadnik pomeni zrela biološka sredstva. Zrela primer: MRS 41, 43. člen
biološka sredstva so tista, ki so dosegla lastnosti,
potrebne za pospravitev (porabljiva biološka sredstva),
ali so sposobna prenesti redno pospravljanje svojih
proizvodov (rodna biološka sredstva). [glej: Biološka
sredstva]

cen Ta pripadnik pomeni posebno matematično tehniko primer: MSRP 13, B7. člen
ocenjevanja vrednosti, ki je skladna s tržnim načinom
in se zlasti uporablja za ocenjevanje vrednosti nekaterih
vrst finančnih instrumentov, kot so dolžniški instru
menti, pri čemer se ne zanaša izključno na kotirane
cene za posamezne vrednostne papirje, ampak pred
nostno na razmerje med vrednostnimi papirji in drugimi
normno kotiranimi vrednostnimi papirji. [glej: Tržni
način [member]; Finančni instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

Matrično določanje
[member]

member

MatrixPricingMember

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Pomembne
usklajevalne Ta pripadnik pomeni pomembne prilagoditve, s katerimi razkritje: MSRP 8, 28. člen
postavke [member]
se usklajujejo postavke v računovodskih izkazih podjetja.

Označba

member

Element type and
attributes

MaterialReconcilingItem
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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MaximumExposureToCre X instant
ditRiskFinancialInstrument
sToWhichImpairmentRe
quirementsInIFRS9AreNo
tApplied

ifrs-full

Največja
izpostavljenost
kreditnemu
tveganju,
finančni instrumenti, za
katere se ne uporabljajo
zahteve glede oslabitve iz
MSRP 9

Sklic

Znesek, ki najbolje predstavlja največjo izpostavljenost razkritje: MSRP 7, 36.(a) člen –
kreditnemu tveganju v zvezi s finančnimi instrumenti, začetek veljavnosti 1.1.2018
za katere se ne uporabljajo zahteve glede oslabitve iz
MSRP 9. [glej: Največja izpostavljenost kreditnemu
tveganju]

razkritje: MSRP 7, 35.K(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 36.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 1, 61. člen, razkri
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi tje: MRS 17, 31.(b) člen – datum
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
prenehanja veljavnosti 1.1.2019,
razkritje: MRS 17, 35.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 17,
47.(a) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2019, razkritje:
MRS 17, 56.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti 1.1.2019,
razkritje: MSRP 15, 120.(b)(i)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 16,
97. člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MSRP 16,
94. člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7, B11.
člen, razkritje: MSRP 7, 42.E(e)
člen, razkritje: MSRP 7, 23.B(a)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Pojasnilo oznake

Največja
izpostavljenost Znesek, ki najbolje predstavlja največjo izpostavljenost
kreditnemu tveganju
kreditnemu tveganju, brez upoštevanja morebitnega
zavarovanja s premoženjem v posesti ali drugih
elementov za izboljšanje kreditne kakovosti (npr.
pogodb o pobotu, ki niso upravičene do izravnave v
skladu z MRS 32). [glej: Kreditno tveganje [member]]

Zapadlost [axis]

Označba

SL

X instant

MaximumExposureToCre
ditRisk

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

MaturityAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant

X instant

X instant

X instant

text

MaximumExposureToLoss
FromContinuingInvolve
ment

MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructure
dEntities

MaximumLimitOfLossesOf X instant credit
StructuredEntitiesWhichEn
tityIsRequiredToAbsorbBe
foreOtherParties

axis

MaximumExposureToCre
ditRiskOfLoansOrReceiva
bles

MeasurementAxis

MeasurementBasesProper
tyPlantAndEquipment

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

MaximumExposureToCre
ditRiskOfFinancialAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za razkritje: MSRP 7, 9.(a) člen –
finančna sredstva, določena kot merjena po pošteni začetek veljavnosti 1.1.2018
vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Kreditno tveganje
[member]; Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju]

Pojasnilo oznake

izpostavljenost Znesek, ki najbolje predstavlja največjo izpostavljenost razkritje: MSRP 7, 42.E(c) člen
iz
nadaljnje podjetja izgubam iz nadaljnje udeležbe v finančnih sred
stvih, za katera je bilo pripoznanje odpravljeno.

Podlage
za
opredmetena
sredstva

Merjenje [axis]

merjenje, Podlage za merjenje, uporabljene pri ugotavljanju bruto razkritje: MRS 16, 73.(a) člen
osnovna knjigovodske vrednosti za razred opredmetenih
osnovnih sredstev. [glej: Bruto knjigovodska vrednost
[member]; Opredmetena osnovna sredstva]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 40, 32.A člen,
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MRS 41, 50. člen,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen

Najvišja omejitev za izgube Najvišja omejitev za izgube strukturiranih podjetij, ki jih primer: MSRP 12, B26.(d) člen
strukturiranih podjetij, ki mora podjetje absorbirati pred drugimi strankami. [glej:
jih mora podjetje absorbi Nekonsolidirana strukturirana podjetja [member]]
rati pred drugimi stran
kami

SL

Največja
izpostavljenost Znesek, ki najbolje predstavlja največjo izpostavljenost razkritje: MSRP 12, 29.(c) člen
izgubam iz deležev v podjetja izgubam iz deležev v strukturiranih podjetjih.
strukturiranih podjetjih
[glej: Nekonsolidirana strukturirana podjetja [member]]

Največja
izgubam
udeležbe

Največja
izpostavljenost Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju posojil ali razkritje: MSRP 7, 9.(a) člen –
kreditnemu
tveganju terjatev. [glej: Posojila in terjatve; Kreditno tveganje datum prenehanja veljavnosti
posojil ali terjatev
[member]; Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju] 1.1.2018

Največja
izpostavljenost
kreditnemu tveganju za
finančna sredstva, določena
kot merjena po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida

Označba

L 143/592
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X instant debit

X instant credit

Merchandise

MergerReserve

MergerReserveMember

MethodOfAssessmentOfEx axis
pectedCreditLossesAxis

MethodOfAssessmentOfEx member
pectedCreditLossesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

združitev Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MRS 1, 108. člen
lahko nastane v zvezi s poslovno združitvijo zunaj
področja uporabe MSRP 3.

Sestavina lastniškega kapitala, ki lahko nastane v zvezi s splošna praksa: MRS 1, 55. člen
poslovno združitvijo zunaj področja uporabe MSRP 3.

Metoda ocenjevanja priča Ta pripadnik pomeni vse metode ocenjevanja pričako
kovanih kreditnih izgub vanih kreditnih izgub. Pričakovane kreditne izgube so
tehtano povprečje kreditnih izgub, pri čemer se kot
[member]
uteži uporabijo ustrezna tveganja neplačila. Ta pripadnik
predstavlja tudi standardno vrednost za os „Metoda
ocenjevanja pričakovanih kreditnih izgub“, če se ne
uporablja noben drug pripadnik.

primer:
začetek
primer:
začetek
primer:
začetek

MSRP 7, IG20.B člen –
veljavnosti 1.1.2018,
MSRP 7, 35.H člen –
veljavnosti 1.1.2018,
MSRP 7, 35.I člen –
veljavnosti 1.1.2018

Metoda ocenjevanja priča Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 7, IG20.B člen –
kovanih kreditnih izgub domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018,
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
primer: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.I člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Rezerve
za
[member]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

trgovsko Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja količino primer: MRS 1, 78.(c) člen,
blaga, pridobljenega za ponovno prodajo. [glej: Zaloge] splošna praksa: MRS 2, 37. člen

Rezerve za združitev

Kratkoročno
blago

Sklic

Znesek prilagoditev obdobja merjenja, pripoznanih za razkritje: MSRP 3, B67.(a)(iii) člen
določena sredstva, obveznosti, neobvladujoče deleže ali
postavke nadomestila, če je začetno obračunavanje
poslovne združitve nepopolno. Obdobje merjenja je
obdobje po datumu prevzema, v katerem lahko prev
zemnik prilagodi začasne zneske, pripoznane za
poslovno združitev. [glej: Neobvladujoči deleži; Poslovne
združitve [member]]

Pojasnilo oznake

Stroški medijske produk Znesek stroškov, ki izvirajo iz medijske produkcije.
cije

Prilagoditve
obdobja
merjenja, pripoznane za
določena sredstva, obvez
nosti, neobvladujoče deleže
ali postavke nadomestila

Označba

SL

member

X duration debit

MediaProductionExpense

ifrs-full

X duration

Element type and
attributes

MeasurementPeriodAdjust
mentsRecognisedForParti
cularAssetsLiabilitiesNon
controllingInterestsOrItem
sOfConsideration

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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axis

member

text

MethodsOfGenerationAxis

MethodsOfGeneration
Member

MethodsOfTranslationU
sedToDetermineSupple
mentaryInformation

MethodsToDetermineA
mountOfChangesInFairVa
lueOfFinancialAssetsAndFi
nancialLiabilitiesAttributa
bleToChangesInCreditRisk

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 38, 118. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Opis metod za ugotav
ljanje zneska sprememb
poštene
vrednosti
finančnih
sredstev
in
finančnih obveznosti, ki
jih je mogoče pripisati
spremembam kreditnega
tveganja

Opis metod prevedbe, s
pomočjo katerih se dolo
čajo dopolnilne informa
cije

Opis metod za ugotavljanje zneska sprememb poštene razkritje: MSRP 7, 11.(a) člen
vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti, ki
jih je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja,
vključno s pojasnilom, zakaj je metoda ustrezna. [glej:
Kreditno tveganje [member]; Finančna sredstva; Finančne
obveznosti]

Opis metod prevedbe, s pomočjo katerih se določajo razkritje: MRS 21, 57.(c) člen
dopolnilne informacije podjetja, če podjetje prikazuje
informacije v valuti, ki se razlikuje od funkcijske valute
ali predstavitvene valute.

Metode ustvarjanja [mem Ta pripadnik pomeni vse metode ustvarjanja. Predstavlja razkritje: MRS 38, 118. člen
ber]
tudi standardno vrednost za os „Metode ustvarjanja“, če
se ne uporablja noben drug pripadnik.

Metode ustvarjanja [axis]

Opis metod in pred Opis metod in predpostavk, uporabljenih pri pripravi razkritje: MSRP 7, 40.(b) člen
postavk, uporabljenih pri analize občutljivosti za vrste tržnih tveganj, ki jim je
pripravi analize občutljivo izpostavljeno podjetje. [glej: Tržno tveganje [member]]
sti

Opis metode merjenja Opis metode merjenja poštene vrednosti deležev v razkritje: MSRP 3, B64.(f)(iv) člen
poštene vrednosti instru lastniškem kapitalu prevzemnika, ki so bili preneseni
mentov ali deležev
kot nadomestilo v poslovni združitvi. [glej: Poslovne
združitve [member]]

Označba

SL

text

text

MethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysis

ifrs-full

text

Element type and
attributes

MethodOfDeterminingFair
ValueOfInstrumentsOrInte
rests

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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MethodsUsedInPreparing
SensitivityAnalysisReflec
tingInterdependenciesBet
weenRiskVariables

MethodsUsedToDetermine
ConstructionContractReve
nueRecognised

MethodsUsedToDetermine
StageOfCompletionOfCon
structionInProgress

MethodsUsedToMeasure
Risk

MethodUsedToAccountFo
rInvestmentsInAssociates

MethodUsedToAccountFo
rInvestmentsInJointVentu
res

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

text

text

text

Sklic

Opis metode, parametrov in predpostavk, uporabljenih razkritje: MSRP 7, 41.(a) člen
pri pripravi analize občutljivosti, kot je tvegana vrednost,
ki odraža medsebojno odvisnost spremenljivk tveganja
(npr. obrestne mere in menjalni tečaji) in se uporablja za
obvladovanje finančnih tveganj.

Pojasnilo oznake

Metoda za obračunavanje Opis metode za obračunavanje naložb v skupne razkritje: MRS 27, 16.(c) člen,
naložb v skupne podvige
podvige. [glej: Skupni podvigi [member]]
razkritje: MRS 27 17.(c) člen

Metoda za obračunavanje Opis metode za obračunavanje naložb v pridružena razkritje: MRS 27, 16.(c) člen,
naložb
v
pridružena podjetja. [glej: Pridružena podjetja [member]]
razkritje: MRS 27 17.(c) člen
podjetja

Metode za merjenje tvega Opis metod za ugotavljanje tveganj, ki izhajajo iz razkritje: MSRP 7, 33.(b) člen
nja
finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti,
razred [member]]

Metode
za
določanje Opis metod, ki jih podjetje uporablja za določanje razkritje: OPMSRP 15, 20.(c) člen
stopnje dokončanosti del stopnje dokončanosti del pri še nedokončanih gradbenih – datum prenehanja veljavnosti
pri nedokončanih grad delih.
1.1.2018, razkritje: MRS 11,
benih delih
39.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Metode za ugotavljanje Opis metod, po katerih podjetje ugotavlja prihodke iz razkritje: OPMSRP 15, 20.(a) člen
pripoznanih prihodkov iz pogodb o gradbenih delih, ki so bili priznani v obdobju. – datum prenehanja veljavnosti
pogodb o gradbenih delih [glej: Prihodki iz pogodb o gradbenih delih]
1.1.2018, razkritje: MRS 11,
39.(b) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Opis metode, parametrov
in predpostavk, upora
bljenih pri pripravi analize
občutljivosti, ki odraža
medsebojno
odvisnost
spremenljivk tveganja

Označba

SL

text

text

text

Element type and
attributes
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X instant credit

MinimumFinanceLeasePay
mentsPayable

MinimumFinanceLeasePay
mentsPayableAtPresentVa
lue

MinimumFinanceLeasePay
mentsReceivableAtPresent
Value

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis metode za določanje zneska poravnave za pred razkritje: MSRP 3, B64.(l)(iv) člen
hodna razmerja za transakcije, ki so bile pripoznane
ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti
v poslovni združitvi. [glej: Poslovne združitve [member]]

Najmanjše
terjatve za Sedanja vrednost najmanjših terjatev za plačila za razkritje: MRS 17, 47.(a) člen –
plačila za finančni najem finančni najem. Najmanjša plačila najemnin so znesek, datum prenehanja veljavnosti
po sedanji vrednosti
ki ga najemnik mora ali ga bo najverjetneje moral plačati 1.1.2019
med trajanjem najema – razen pogojne najemnine,
stroškov storitev in davkov, ki jih mora plačati najemo
dajalec in jih dobi povrnjene – skupaj z: (a) pri najem
niku – vsemi zneski, za katere jamči najemnik ali z njim
povezana stranka, ali (b) pri najemodajalcu – vso
preostalo vrednostjo, za katero najemodajalcu jamči: (i)
najemnik, (ii) z najemnikom povezana oseba ali (iii)
tretja oseba, ki ni povezana z najemodajalcem in ki je
finančno sposobna poravnati obveznosti iz jamstva.

Najmanjša
plačila
za Sedanja vrednost najmanjših zneskov plačil za finančni razkritje: MRS 17, 31.(b) člen –
finančni najem, ki jih je najem, ki jih je treba plačati. [glej: Najmanjša plačila za datum prenehanja veljavnosti
treba plačati, po sedanji finančni najem, ki jih je treba plačati]
1.1.2019
vrednosti

Najmanjša
plačila
za Znesek najmanjših plačil za finančni najem, ki ga razkritje: MRS 17, 31.(b) člen –
finančni najem, ki jih je najemnik mora ali ga bo najverjetneje moral plačati datum prenehanja veljavnosti
med trajanjem najema – razen pogojne najemnine, 1.1.2019
treba plačati
stroškov storitev in davkov, ki jih mora plačati najemo
dajalec in jih dobi povrnjene – skupaj z vsemi zneski, za
katere jamči najemnik ali z njim povezana stranka.

Metoda
za
določanje
zneska poravnave za pred
hodno razmerje za tran
sakcijo, ki je bila pripo
znana ločeno od prido
bitve sredstev in prevzema
obveznosti v poslovni
združitvi

Metoda za obračunavanje Opis metode za obračunavanje naložb v odvisna podje razkritje: MRS 27, 16.(c) člen,
naložb v odvisna podjetja tja. [glej: Odvisna podjetja [member]]
razkritje: MRS 27 17.(c) člen

Označba

SL

X instant credit

text

MethodUsedToDetermine
SettlementAmountForPre
existingRelationshipFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOf
LiabilitiesInBusinessCombi
nation

ifrs-full

text

Element type and
attributes

MethodUsedToAccountFo
rInvestmentsInSubsidiaries

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Najmanjša
plačila
najemnin v okviru dogo
vorov, ki vsebujejo plačila
za nenajemne sestavine

Najmanjša
plačila
najemnin v okviru drugih
dogovorov, ki ne vsebujejo
plačil za nenajemne sesta
vine

MinimumLeasePaymentsO X instant credit
fOtherArrangementsThat
DoNotIncludePaymentsFor
NonleaseElements

ifrs-full

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

MinimumLeasePaymentsO
fArrangementsThatInclude
PaymentsForNonleaseEle
ments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

SL

Najmanjša plačila najemnin, povezanih z dogovori, ki ne razkritje: OPMSRP 4, 15.(b)(i)
vsebujejo plačil za nenajemne sestavine. Najmanjša člen – datum prenehanja veljav
plačila najemnin so znesek, ki ga najemnik mora ali nosti 1.1.2019
ga bo najverjetneje moral plačati med trajanjem najema
– razen pogojne najemnine, stroškov storitev in davkov,
ki jih mora plačati najemodajalec in jih dobi povrnjene –
skupaj z: (a) pri najemniku – vsemi zneski, za katere
jamči najemnik ali z njim povezana stranka, ali (b) pri
najemodajalcu – vso preostalo vrednostjo, za katero
najemodajalcu jamči: (i) najemnik, (ii) z najemnikom
povezana oseba ali (iii) tretja oseba, ki ni povezana z
najemodajalcem in ki je finančno sposobna poravnati
obveznosti iz jamstva.

Najnižji zneski najemnin, povezani z dogovori, ki vsebu razkritje: OPMSRP 4, 15.(b)(i)
jejo plačila za nenajemne sestavine. Najmanjša plačila člen – datum prenehanja veljav
najemnin so znesek, ki ga najemnik mora ali ga bo nosti 1.1.2019
najverjetneje moral plačati med trajanjem najema –
razen pogojne najemnine, stroškov storitev in davkov,
ki jih mora plačati najemodajalec in jih dobi povrnjene –
skupaj z: (a) pri najemniku – vsemi zneski, za katere
jamči najemnik ali z njim povezana stranka, ali (b) pri
najemodajalcu – vso preostalo vrednostjo, za katero
najemodajalcu jamči: (i) najemnik, (ii) z najemnikom
povezana oseba ali (iii) tretja oseba, ki ni povezana z
najemodajalcem in ki je finančno sposobna poravnati
obveznosti iz jamstva.

Pojasnilo oznake
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Znesek terjatev za prihodnja najmanjša plačila najemnin razkritje: MRS 17, 56.(a) člen –
pri nepreklicnih poslovnih najemih. Najmanjša plačila datum prenehanja veljavnosti
najemnin so znesek, ki ga najemnik mora ali ga bo 1.1.2019
najverjetneje moral plačati med trajanjem najema –
razen pogojne najemnine, stroškov storitev in davkov,
ki jih mora plačati najemodajalec in jih dobi povrnjene –
skupaj z: (a) pri najemniku – vsemi zneski, za katere
jamči najemnik ali z njim povezana stranka, ali (b) pri
najemodajalcu – vso preostalo vrednostjo, za katero
najemodajalcu jamči: (i) najemnik, (ii) z najemnikom
povezana oseba ali (iii) tretja oseba, ki ni povezana z
najemodajalcem in ki je finančno sposobna poravnati
obveznosti iz jamstva.

X duration debit

X instant debit

MinimumOperatingLease
Payments

MiningAssets

ifrs-full

ifrs-full

Znesek sredstev, povezanih z rudarskimi dejavnostmi splošna praksa: MRS 16, 37. člen
podjetja

Uradni list Evropske unije

Sredstva za rudarjenje

Najmanjša
plačila
za Kot odhodki pripoznan delež plačil poslovnega najema, razkritje: MRS 17, 35.(c) člen –
poslovni najem, pripo ki ga najemnik mora ali ga bo najverjetneje moral plačati datum prenehanja veljavnosti
med trajanjem najema – razen pogojne najemnine, 1.1.2019
znana kot odhodki
stroškov storitev in davkov, ki jih mora plačati najemo
dajalec in jih dobi povrnjene – skupaj z vsemi zneski, za
katere jamči najemnik ali z njim povezana stranka.

SL

Terjatve za najmanjša
plačila
najemnine
pri
nepreklicnem poslovnem
najemu

X instant debit

Sklic

MinimumLeasePayment
sReceivableUnderNoncan
cellableOperatingLease

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Najmanjša plačila najem Znesek prihodnjih najmanjših plačil najemnin, ki jih je razkritje: MRS 17, 35.(a) člen –
nin, ki jih je treba plačati treba plačati pri nepreklicnih poslovnih najemih. datum prenehanja veljavnosti
pri
nepreklicnem Najmanjša plačila najemnin so znesek, ki ga najemnik 1.1.2019
poslovnem najemu
mora ali ga bo najverjetneje moral plačati med trajanjem
najema – razen pogojne najemnine, stroškov storitev in
davkov, ki jih mora plačati najemodajalec in jih dobi
povrnjene – skupaj z: (a) pri najemniku – vsemi zneski,
za katere jamči najemnik ali z njim povezana stranka, ali
(b) pri najemodajalcu – vso preostalo vrednostjo, za
katero najemodajalcu jamči: (i) najemnik, (ii) z najem
nikom povezana oseba ali (iii) tretja oseba, ki ni pove
zana z najemodajalcem in ki je finančno sposobna
poravnati obveznosti iz jamstva.

Element type and
attributes

X instant credit
MinimumLeasePayment
sPayableUnderNoncancella
bleOperatingLease

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Razna sredstva [abstract]

Razne sestavine lastniškega
kapitala [abstract]

Razne kratkoročne obvez
nosti [abstract]
Razni lastniški
[abstract]

member

MiningRightsMember

MiscellaneousAssetsAb
stract

MiscellaneousComponent
sOfEquityAbstract

MiscellaneousCurrentAsset
sAbstract

MiscellaneousCurrentLiabi
litiesAbstract

MiscellaneousEquityAb
stract

MiscellaneousLiabilitiesAb
stract

MiscellaneousNoncurren
tAssetsAbstract

MiscellaneousNoncurrent
LiabilitiesAbstract

MiscellaneousOtherCom
prehensiveIncomeAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

obveznosti

Uradni list Evropske unije

Razni drugi vseobsegajoči
donos [abstract]

Razne
nekratkoročne
obveznosti [abstract]

Razna nekratkoročna sred
stva [abstract]

Razne
[abstract]

kapital

SL

Razna kratkoročna sred
stva [abstract]

Rudarske pravice [mem Ta pripadnik pomeni pravice, povezane z rudarjenjem. splošna praksa: MRS 38, 119.
ber]
člen

rudar Ta pripadnik pomeni nepremičnine, povezane z rudarje splošna praksa: MRS 16, 37. člen
njem.

ifrs-full

Nepremičnine za
jenje [member]

member

rudarjenje Ta pripadnik pomeni sredstva za rudarjenje. [glej: Sred splošna praksa: MRS 16, 37. člen
stva za rudarjenje]

MiningPropertyMember

Sredstva za
[member]

Označba

ifrs-full

member

Element type and
attributes

MiningAssetsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razni
časovni
[abstract]
Pojasnilo, ali je podjetje za
merjenje naložbenih nepre
mičnin uporabilo model
poštene
vrednosti
ali
model nabavne vrednosti

X instant credit

MiscellaneousOtherProvi
sions

MiscellaneousOtherProvi
sionsAbstract

MiscellaneousOtherProvi
sionsMember

MiscellaneousOtherReser
vesMember

MiscellaneousTimeBand
sAbstract

ModelUsedToMeasureIn
vestmentProperty

MortgagesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

sklopi

Ta pripadnik pomeni razred finančnih sredstev, ki pred
stavlja posojila za financiranje nakupa sredstev, pri
katerem se sredstvo uporablja kot zavarovanje s premo
ženjem za posojilo.

primer: MSRP 7, IG40.B člen,
primer: MSRP 7, IG20.B člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 6. člen

Pojasnilo, ali je podjetje za merjenje naložbenih nepre razkritje: MRS 40, 75.(a) člen
mičnin uporabilo model poštene vrednosti ali model
nabavne vrednosti. [glej: Model poštene vrednosti [mem
ber]; Po nabavni vrednosti [member]; Naložbene nepre
mičnine]

rezerve Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MRS 1, 108. člen
predstavlja razne rezerve, ki jih podjetje ne razkrije
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Druge rezerve
[member]]

rezervacije Ta pripadnik pomeni razne druge rezervacije. [glej: razkritje: MRS 37, 84. člen
Druge rezervacije [member]]

Hipoteke [member]

Razne
druge
[member]

member

text

Razne druge
[member]

Znesek raznih drugih rezervacij. [glej: Druge rezervacije] splošna praksa: MRS 1, 78.(d)
člen

SL

member

rezervacije

Razne druge rezervacije

Razne druge
[abstract]

Sklic

poslovni Znesek raznih drugih poslovnih prihodkov. [glej: Drugi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
poslovni prihodki (odhodki)]
člen

X duration credit

Razni
drugi
prihodki

Pojasnilo oznake

poslovni Znesek raznih drugih poslovnih odhodkov. [glej: Drugi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
poslovni prihodki (odhodki)]
člen

MiscellaneousOtherOpera
tingIncome

Razni
drugi
odhodki

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

MiscellaneousOtherOpera
tingExpense

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Metoda
presežnih Ta pripadnik pomeni posebno tehniko ocenjevanja vred primer: MSRP 13, B11.(c) člen
dobičkov v več obdobjih nosti, skladno z načinom, zasnovanim na donosu, pri
[member]
kateri gre za analizo presežnih dobičkov skozi časovna
obdobja in se uporablja za merjenje poštene vrednosti
nekaterih neopredmetenih sredstev. [glej: Na donosu
zasnovani način [member]]

member

text

MultiperiodExcessEarning
sMethodMember

NameOfAcquiree

NameOfAssociate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ime pridruženega podjetja. [glej: Pridružena podjetja razkritje: MRS 27, 17.(b)(i) člen,
razkritje: MRS 27, 16.(b)(i) člen,
[member]]
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(i) člen

Ime poslovnega subjekta ali poslovnih subjektov, v razkritje: MSRP 3, B64.(a) člen
katerih prevzemnik pridobi obvladovanje v poslovni
združitvi. [glej: Poslovne združitve [member]]

Uradni list Evropske unije

Ime pridruženega podjetja

Ime prevzetega podjetja

SL

text

Programi več zaposlo Ta pripadnik pomeni programe z določenimi zaslužki razkritje: MRS 19, 33.(b) člen,
valcev
z
določenimi (razen državnih programov), ki: (a) združujejo sredstva, razkritje: MRS 19, 34.(b) člen
zaslužki [member]
ki so jih prispevala različna podjetja in niso skupaj
obvladovana, ter (b) uporabljajo taka sredstva, da dajejo
zaslužke zaposlencem več kot enega samega podjetja,
tako da so njihovi prispevki in raven zaslužkov določeni
ne glede na to, katero podjetje zaposluje zaposlence.
[glej: Programi z določenimi zaslužki [member]]

member

MultiemployerDefinedBe
nefitPlansMember

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih primer: MRS 16, 37.(f) člen
sredstev, ki predstavlja kopenska vozila na lastni pogon,
ki se uporabljajo pri poslovanju podjetja. [glej: Opred
metena osnovna sredstva]

ifrs-full

Motorna vozila [member]

member

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja primer: MRS 16, 37.(f) člen
kopenska vozila na lastni pogon, ki se uporabljajo pri
poslovanju podjetja. [glej: Opredmetena osnovna sred
stva]

Pojasnilo oznake

MotorVehiclesMember

Motorna vozila

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

MotorVehicles

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Sklic

text

text

NameOfMostSeniorParen
tEntityProducingPubliclyA
vailableFinancialStatements

NameOfParentEntity

NameOfReportingEntityO
rOtherMeansOfIdentifica
tion

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

text

Naziv skupnega podviga. [glej: Skupni podvigi [mem razkritje: MRS 27, 17.(b)(i) člen,
ber]]
razkritje: MRS 27, 16.(b)(i) člen,
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(i) člen

obvladujočega Naziv obvladujočega podjetja. [glej: Obvladujoče podjetje razkritje: MRS 1, 138.(c) člen,
[member]]
razkritje: MRS 24, 13. člen

Uradni list Evropske unije

Naziv
poročajočega Naziv poročajočega podjetja ali drug način identifikacije. razkritje: MRS 1, 51.(a) člen
podjetja ali drug način
identifikacije

Naziv
podjetja

Naziv najvišjega obvladujo Naziv najvišjega obvladujočega podjetja, ki pripravlja razkritje: MRS 24, 13. člen
čega podjetja, ki pripravlja javno dostopne računovodske izkaze.
javno dostopne računo
vodske izkaze

Naziv skupnega podviga

NameOfJointVenture

ifrs-full

Naziv skupne dejavnosti [glej: Skupne dejavnosti [mem razkritje: MSRP 12, 21.(a)(i) člen
ber]]

Naziv skupne dejavnosti

NameOfJointOperation

ifrs-full

SL

text

Naziv države ter značil Naziv vlade in značilnosti njenega razmerja s poroča razkritje: MRS 24, 26.(a) člen
jočim podjetjem (tj. obvladovanje, skupno obvladovanje
nosti razmerja z njo
ali pomemben vpliv). [glej: Država [member]]

Ime končnega ali katerega koli vmesnega obvladujočega razkritje: MRS 27, 16.(a) člen
podjetja zadevnega podjetja, katerega konsolidirani raču
novodski izkazi, ki so skladni z MSRP, so bili priprav
ljeni za javno uporabo. [glej: Konsolidirani računovodski
izkazi [member]; MSRP [member]]

Pojasnilo oznake

NameOfGovernmentAnd
text
NatureOfRelationshipWith
Government

Ime podjetja, katerega
konsolidirani računovodski
izkazi so bili pripravljeni
za javno uporabo

Označba

ifrs-full

text

Element type and
attributes

NameOfEntityWhoseCon
solidatedFinancialState
mentsHaveBeenProduced
ForPublicUse

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

text

text

NameOfUltimateParentOf
Group

NamesOfEmployersAn
dEmployeeGroupsCovered

NatureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognition

NatureOfRisksAndReward
sOfOwnershipToWhichEn
tityRemainsExposed

NetAmountArisingFromIn
suranceContractsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ime odvisnega podjetja. [glej: Odvisna podjetja [mem razkritje:
razkritje:
ber]]
razkritje:
razkritje:

Pojasnilo oznake

MRS 27, 17.(b)(i) člen,
MRS 27, 16.(b)(i) člen,
MSRP 12, 12.(a) člen,
MSRP 12, 19.B(a) člen

Sklic

Opis značilnosti prenesenih finančnih sredstev, za katera razkritje: MSRP 7, 42.D(a) člen
pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno. [glej: Prenesena
finančna sredstva, za katera pripoznanje ni bilo v celoti
odpravljeno [member]; Finančna sredstva]

Neto znesek, ki izhaja iz Ta pripadnik pomeni neto znesek, ki izhaja iz zavaro splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
zavarovalnih
pogodb valnih pogodb. Pomeni tudi standardno vrednost za os
[member]
„Zneski, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb“, če se ne
uporablja noben drug pripadnik. [glej: Vrste zavaro
valnih pogodb [member]]

Opis značilnosti tveganj in Opis značilnosti tveganj in koristi, ki jim je podjetje razkritje: MSRP 7, 42.D(b) člen
koristi lastništva, ki jim je izpostavljeno glede lastništva prenesenih finančnih sred
podjetje izpostavljeno
stev, za katera pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno.
[glej: Finančna sredstva]

Opis značilnosti prene
senih finančnih sredstev,
za katera pripoznanje ni
bilo v celoti odpravljeno

Imena delodajalcev in Imena delodajalcev in skupin zaposlencev, ki jih zaje razkritje: MRS 26, 36.(a) člen
skupin zaposlencev, ki jih majo pokojninski programi.
zajema program

Naziv končnega obvladujo Naziv zadnjega končnega obvladujočega podjetja v razkritje: MRS 1, 138.(c) člen,
čega podjetja v skupini
skupini.
razkritje: MRS 24, 13. člen

Ime odvisnega podjetja

Označba

SL

member

text

Element type and
attributes

NameOfSubsidiary

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Čisti dolg

X instant credit

X instant debit

NetCurrentAssetsLiabilitie
sAbstract

NetDebt

NetDeferredTaxAssets

NetDeferredTaxAssetsAnd
LiabilitiesAbstract

NetDeferredTaxLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek čistega dolga podjetja.

Znesek sredstev, zmanjšan za znesek obveznosti.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, primer: MSRP 1, IG63. člen

Čiste obveznosti za odlo Znesek obveznosti za odloženi davek, zmanjšan za splošna praksa: MRS 12, 81.(g)(i)
ženi davek
terjatve za odloženi davek, če je absolutni znesek obvez člen
nosti za odloženi davek višji od absolutnega zneska
terjatev za odloženi davek. [glej: Terjatve za odloženi
davek; Obveznosti za odloženi davek]

Čiste terjatve in obveznosti
za
odloženi
davek
[abstract]

Čiste terjatve za odloženi Znesek terjatev za odloženi davek, zmanjšan za obvez splošna praksa: MRS 12, 81.(g)(i)
davek
nosti za odloženi davek, če je absolutni znesek terjatev člen
za odloženi davek višji od absolutnega zneska obvez
nosti za odloženi davek. [glej: Terjatve za odloženi
davek; Obveznosti za odloženi davek]

Čista sredstva (obveznosti)
[abstract]

Sklic

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v primer: MSRP 7, B11.D(c) člen
zvezi z neto zneski za plačilo zamenjav obrestnih mer
s spremenljivim plačilom/fiksnim prejemom, za katere se
izmenjajo neto denarni tokovi. [glej: Pogodba o zame
njavi [member]]

Pojasnilo oznake

SL

X instant credit

Čista kratkoročna sredstva
(obveznosti) [abstract]

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

Sredstva (obveznosti)

X instant debit

NetAssetsLiabilities

ifrs-full

Neto zneski za plačilo
zamenjav obrestnih mer s
spremenljivim
plačilom/
fiksnim prejemom, za
katere se izmenjajo neto
denarni tokovi

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

NetAmountsForPayfloatin
gReceivefixedInterestRateS
wapsForWhichNetCashF
lowsAreExchanged

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X instant debit

NetEarnedPremium

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgree
ments

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

NetDefinedBenefitLiabili
tyAssetMember

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

NetDefinedBenefitLiabili
tyAssetAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Čista finančna sredstva, ki
so predmet izravnave,
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov [abstract]

Čista finančna sredstva, ki
so predmet izravnave,
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov

Znesek, ki preostane po odštetju zneskov, ki so predmet razkritje: MSRP 7, 13.C(e) člen
izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju
ali podobnega dogovora in ki niso bila pobotana s
finančnimi sredstvi, od čistega zneska finančnih sredstev,
ki so predmet izravnave, splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, predsta
vljen v izkazu finančnega položaja.

Prihodki od zavarovalnih premij, zmanjšani za pozava splošna praksa: MRS 1, 85. člen
rovalne premije. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [mem
ber]]

Ta pripadnik pomeni čisto obveznost za določene razkritje: MRS 19, 140.(a) člen
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka). Pomeni tudi
standardno vrednost za os „Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)“, če se ne upora
blja noben drug pripadnik. [glej: Čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

SL

Čisti prihodki od premije

Čista obveznost za dolo
čene zaslužke (sredstvo
določenega
zaslužka)
[member]

Čista obveznost za dolo Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 19, 140.(a) člen
čene zaslužke (sredstvo domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
določenega zaslužka) [axis] postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Označba

29.5.2019
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L 143/605

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sAbstract

ifrs-full

Sklic

Znesek, ki preostane po odštetju zneskov, ki so predmet razkritje: MSRP 7, 13.C(e) člen
izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju
ali podobnega dogovora in ki niso bila pobotana s
finančnimi obveznostmi, od čistega zneska finančnih
obveznosti, ki so predmet izravnave, splošnega dogovora
o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, pred
stavljenega v izkazu finančnega položaja.

Čisti znesek finančnih sredstev, ki so predmet izravnave, razkritje: MSRP 7, 13.C(c) člen
izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju
ali podobnega dogovora, predstavljen v izkazu finanč
nega položaja. [glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

SL

Čiste finančne obveznosti,
ki so predmet izravnave,
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov [abstract]

Čiste finančne obveznosti,
ki so predmet izravnave,
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgree
ments

ifrs-full

X instant credit

Čista finančna sredstva, ki
so predmet izravnave,
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov,
v
izkazu
finančnega
položaja
[abstract]

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

ifrs-full

Označba

Čista finančna sredstva, ki
so predmet izravnave,
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov,
v
izkazu
finančnega položaja

Element type and
attributes

NetFinancialAssetsSubject X instant debit
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sition

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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NetForeignExchangeLoss

ifrs-full

X duration debit

Čista izguba iz tečajnih Čista izguba, ki izvira iz tečajnih razlik. [glej: Dobiček(iz splošna praksa: MRS 21, 52.(a)
razlik
guba) iz tečajnih razlik]
člen

Čisti dobiček iz tečajnih Čisti dobiček, ki izvira iz tečajnih razlik. [glej: Dobi splošna praksa: MRS 21, 52.(a)
razlik
ček(izguba) iz tečajnih razlik]
člen

NetForeignExchangeGain

ifrs-full

Sklic

Znesek čistih finančnih obveznosti, ki so predmet izrav razkritje: MSRP 7, 13.C(c) člen
nave, izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnega dogovora, predstavljenih v
izkazu finančnega položaja. [glej: Finančne obveznosti]

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

Čiste finančne obveznosti,
ki so predmet izravnave,
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov,
v
izkazu
finančnega
položaja
[abstract]

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

ifrs-full

Označba

Čiste finančne obveznosti,
ki so predmet izravnave,
izvršljivega
splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov,
v
izkazu
finančnega položaja

Element type and
attributes

NetFinancialLiabilitiesSub X instant credit
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sition

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Čisto gibanje drugih stanj
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, povezanih s
poslovnim izidom

NetMovementInOtherRe
gulatoryDeferralAccount
BalancesRelatedToProfitOr
Loss

NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sRelatedToOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanih z drugi vseobse
gajočim
donosom
[abstract]

Čisto gibanje odloženega
davka, ki izvira iz stanj
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, povezanih s
poslovnim izidom

NetMovementInDeferred
X duration credit
TaxArisingFromRegulatory
DeferralAccountBalance
sRelatedToProfitOrLoss

14,
Znesek čistega gibanja stanj na kontih odloženih splošna praksa: MSRP
zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s IE5. člen, splošna praksa: MSRP
poslovnim izidom, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v 14, 25. člen
istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim izidom]

Znesek čistega gibanja odloženega davka, ki izvira iz razkritje: MSRP 14, 24. člen,
stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske razkritje: MSRP 14, B12.(b) člen
regulacije, povezanih s poslovnim izidom. [glej: Terjatev
za odloženi davek, povezana s stanji na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije; Obveznost
za odloženi davek, povezana s stanji na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije; Poslovni izid]

SL

X duration credit

Pojasnilo oznake

Čista naložba v finančni Bruto naložba v finančni najem, diskontirana po obre razkritje: MSRP 16, 94. člen –
najem
stni meri, sprejeti pri najemu. Finančni najem je najem, začetek veljavnosti 1.1.2019
pri katerem se prenesejo vsa pomembna tveganja in
koristi, povezane z lastništvom sredstva, ki je predmet
najema. Bruto naložba v finančni najem je vsota: (a)
najemodajalčevih terjatev za najemnine iz finančnega
najema in (b) nezajamčene preostale vrednosti, ki
pripada najemodajalcu. Obrestna mera, sprejeta pri
najemu, je obrestna mera, ki povzroči, da je sedanja
vrednost (a) vsote najemnin in (b) nezajamčene preostale
vrednosti enaka vsoti (i) poštene vrednosti sredstva, ki je
predmet najema, in (ii) začetnih neposrednih stroškov
najemodajalca.

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

NetInvestmentInFinance
Lease

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sRelatedToProfitOrLoss

NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sRelatedToProfitOrLossAb
stract

NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sRelatedToProfitOrLos
sAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sRelatedToProfitOrLos
sAndNetMovementInRela
tedDeferredTaxAbstract

NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sRelatedToProfitOrLossAt
tributableToNoncontrollin
gInterests

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim
izidom, ki ga je mogoče
pripisati neobvladujočim
deležem

Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim
izidom, in čisto gibanje z
njimi povezanega odlože
nega davka [abstract]

Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim
izidom, in čisto gibanje z
njimi povezanega odlože
nega davka

Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim
izidom [abstract]

Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim
izidom

Označba

Sklic

Znesek čistega gibanja stanj na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, B25. člen
zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s
poslovnim izidom, ki ga je mogoče pripisati neobvladu
jočim deležem. [glej: Čisto gibanje stanj na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s
poslovnim izidom; Neobvladujoči deleži]

Znesek čistega gibanja stanj na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, 24. člen,
zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s razkritje: MSRP 14, B12.(a) člen
poslovnim izidom, in čistega gibanja z njimi povezanega
odloženega davka. [glej: Čisto gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih
s poslovnim izidom; Čisto gibanje odloženega davka, ki
izvira iz stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, povezanih s poslovnim izidom]

Znesek čistega gibanja stanj na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, 23. člen,
zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s razkritje: MSRP 14, 35. člen
poslovnim izidom. [glej: Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije [member]; Poslovni
izid]

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes
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member

NetworkInfrastructure
Member

NewIFRSsAxis

NewIFRSsMember

NewLiabilitiesContingent
X duration credit
LiabilitiesRecognisedInBusi
nessCombination

NewProvisionsOtherProvi
sions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni MSRP, ki so bili že izdani, a še razkritje: MRS 8, 30.(b) člen
niso začeli veljati. Predstavlja tudi standardno vrednost
za os „Novi MSRP“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: MSRP [member]]

Nove rezervacije,
rezervacije

druge Pripoznani znesek novih drugih rezervacij. [glej: Druge splošna praksa: MRS 37, 84.(b)
rezervacije]
člen

Nove obveznosti, pogojne Pripoznani znesek novih pogojnih obveznosti, pripo splošna praksa: MSRP 3, B67.(c)
obveznosti, pripoznane v znanih v poslovni združitvi. [glej: Pogojne obveznosti, člen
poslovni združitvi
pripoznane v poslovni združitvi]

Novi MSRP [member]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 8, 30.(b) člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Uradni list Evropske unije

X duration credit

member

Sklic

Znesek čistega gibanja stanj na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, 25. člen
zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s
poslovnim izidom, ki so neposredno povezana z usta
vljenim poslovanjem. [glej: Čisto gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih
s poslovnim izidom; Ustavljeno poslovanje [member]]

Pojasnilo oznake

infrastruktura Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih splošna praksa: MRS 16, 37. člen
sredstev, ki predstavlja omrežno infrastrukturo. [glej:
Opredmetena osnovna sredstva]

Novi MSRP [axis]

Omrežna
[member]

Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim
izidom, ki so neposredno
povezana z ustavljenim
poslovanjem

Označba

SL

axis

X duration credit

Element type and
attributes

NetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sRelatedToProfitOrLossDi
rectlyAssociatedWithDis
continuedOperation

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/610
29.5.2019

Nepopravljalni dogodki po Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 10, 21. člen
poročevalskem
obdobju domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Nepopravljalni dogodki po Ta pripadnik pomeni dogodke, ki nastopijo v obdobju razkritje: MRS 10, 21. člen
poročevalskem
obdobju od konca poročevalskega obdobja do datuma odobritve
[member]
računovodskih izkazov za objavo in zgolj nakazujejo
okoliščine, ki so se pojavile po poročevalskem obdobju.
Pomeni tudi standardno vrednost za os „Nepopravljalni
dogodki po poročevalskem obdobju“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

axis

member

NonadjustingEventsAfter
ReportingPeriodAxis

NonadjustingEventsMem
ber

NoncashAssetsDeclaredFor X instant debit
DistributionToOwnersBe
foreFinancialStatement
sAuthorisedForIssue

ifrs-full

ifrs-full

Znesek nedenarnih sredstev, ki so bila prijavljena za razkritje: OPMSRP 17, 17.(b) člen
razdelitev kot dividende, kadar je datum prijave po
koncu poročevalskega obdobja, toda preden so računo
vodski izkazi odobreni za objavo.

SL

Nedenarna sredstva, prija
vljena za razdelitev lastni
kom, preden so bili raču
novodski izkazi odobreni
za objavo

Nominalni znesek ali znesek glavnice finančnega instru razkritje: MSRP 7, 24.G(c) člen –
menta ob prenehanju merjenja po pošteni vrednosti začetek veljavnosti 1.1.2018
prek poslovnega izida, ker se za obvladovanje kreditnega
tveganja tega finančnega instrumenta uporablja kreditni
izpeljani finančni instrument. [glej: Kreditno tveganje
[member]; Izpeljani finančni instrumenti [member];
Finančni instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

Nominalni
znesek
ali
znesek glavnice finančnega
instrumenta ob prenehanju
merjenja po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida, ker se za obvlado
vanje kreditnega tveganja
uporablja kreditni izpeljani
finančni instrument

X instant

Sklic

NominalOrPrincipalA
mountOfFinancialInstru
mentOnDiscontinuatio
nOfMeasurementAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRisk

Pojasnilo oznake

Nominalni znesek instru Nominalni znesek instrumenta za varovanje pred tvega razkritje: MSRP 7, 23.B(a) člen –
menta za varovanje pred njem. [glej: Instrumenti za varovanje pred tveganjem začetek veljavnosti 1.1.2018,
tveganjem
[member]]
razkritje: MSRP 7, 24.A(d) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

NominalAmountOfHedgin X.XX instant
gInstrument

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

member

NoncontrollingInterestI
nAcquireeRecognisedAtAc
quisitionDate

NoncontrollingInterests

NoncontrollingIntere
stsMember

NoncurrentAccruedIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek nedenarnih sredstev, zastavljenih kot zavarovanje
s premoženjem (kot so dolžniški ali kapitalski instru
menti), ki jih dobi prevzemnik in ima zanje po pogodbi
ali običaju pravico, da to zavarovanje proda ali ponovno
zastavi.

razkritje: MRS 39, 37.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 9,
3.2.23.(a) člen – začetek veljav
nosti 1.1.2018

Nekratkoročni
nani prihodki

Neobvladujoči
[member]

deleži Ta pripadnik pomeni lastniški kapital v odvisnem podje razkritje: MRS 1, 106. člen
tju, ki ga ni mogoče neposredno ali posredno pripisati
obvladujočemu podjetju.

Znesek lastniškega kapitala v odvisnem podjetju, ki ga ni razkritje: MRS 1, 54.(q) člen,
mogoče neposredno ali posredno pripisati obvladujo razkritje: MSRP 10, 22. člen,
čemu podjetju. [glej: Odvisna podjetja [member]]
razkritje: MSRP 12, 12.(f) člen

nezaraču Znesek raznih drugih nekratkoročnih nezaračunanih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
prihodkov. [glej: Nezaračunani prihodki]
člen

Neobvladujoči deleži

Uradni list Evropske unije

X instant debit

Sklic

Poštena vrednost nedenarnih sredstev, ki so bila prija razkritje: OPMSRP 17, 17.(c) člen
vljena za razdelitev kot dividende, kadar je datum prijave
po koncu poročevalskega obdobja, toda preden so raču
novodski izkazi odobreni za objavo. [glej: Po pošteni
vrednosti [member]; Nedenarna sredstva, prijavljena za
razdelitev lastnikom, preden so bili računovodski izkazi
odobreni za objavo]

Pojasnilo oznake

Neobvladujoči delež v Znesek neobvladujočega deleža v prevzetem podjetju, razkritje: MSRP 3, B64.(o)(i) člen
prevzetem podjetju na pripoznan na datum prevzema, za poslovne združitve,
datum prevzema
v katerih ima prevzemnik na datum prevzema manj kot
100 % lastniških deležev v prevzetem podjetju. [glej:
Poslovne združitve [member]]

Nedenarna sredstva, zasta
vljena kot zavarovanje s
premoženjem, za katera
ima
prevzemnik
po
pogodbi
ali
običaju
pravico, da to zavarovanje
proda ali ponovno zastavi

Nedenarna sredstva, prija
vljena za razdelitev lastni
kom, preden so bili raču
novodski izkazi odobreni
za objavo, po pošteni vred
nosti

Označba

SL

X instant credit

NoncashAssetsPledgedAs
X instant debit
CollateralForWhichTransfe
reeHasRightByContractOr
CustomToSellOrRepledge
Collateral

ifrs-full

Element type and
attributes

NoncashAssetsDeclaredFor X instant debit
DistributionToOwnersBe
foreFinancialStatement
sAuthorisedForIssueAtFair
Value

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

member

NoncurrentAssetsAbstract

NoncurrentAssetsHeldFor
SaleMember

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForDistributionToOwners

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSale

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

sredstva

Nekratkoročna sredstva in
skupine
za
odtujitev,
razvrščene kot v posesti
za prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni nekratkoročna sredstva ali skupine splošna praksa: MRS 36, 127.
za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo. [glej: člen
Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo
[member]; Nekratkoročna sredstva za prodajo [mem
ber]]

Nekratkoročna sredstva ali Znesek nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev, razkritje: MSRP 5, 38. člen
skupine
za
odtujitev, razvrščenih kot v posesti za prodajo. [glej: Skupine za
razvrščene kot v posesti odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]
za prodajo

Nekratkoročna sredstva in Znesek nekratkoročnih sredstev in skupin za odtujitev, razkritje: MSRP 5, 38. člen,
skupine
za
odtujitev, razvrščenih kot v posesti za razdelitev lastnikom. [glej: razkritje: MSRP 5, 5.A člen
razvrščene kot v posesti Nekratkoročna sredstva]
za razdelitev lastnikom

Nekratkoročna sredstva za Ta pripadnik pomeni nekratkoročna sredstva, ki so na primer: MSRP 13, IE60. člen,
prodajo [member]
voljo za takojšnjo prodajo v trenutnem stanju, pri čemer primer: MSRP 13, 94. člen,
zanje veljajo le običajni pogoji za prodajo takšnih sred splošna praksa: MSRP 5, 38. člen
stev, njihova prodaja pa je zelo verjetna. [glej: Nekratko
ročna sredstva]

Nekratkoročna
[abstract]

Znesek sredstev, ki ne ustrezajo opredelitvi kratkoro razkritje: MRS 1, 66. člen, razkri
čnega sredstva. [glej: Kratkoročna sredstva]
tje: MSRP 12, B12.(b)(ii) člen,
primer: MSRP 12, B10.(b) člen

nekratkoročni Znesek nekratkoročnih plačil, prejetih za blago in splošna praksa: MRS 1, 55. člen
storitve, ki bodo dobavljene v prihodnosti. [glej: Prejeti
predujmi]

Nekratkoročna sredstva

Prejeti
predujmi

Označba

SL

X instant debit

member

X instant debit

NoncurrentAssets

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

NoncurrentAdvances

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

NoncurrentBiologicalAssets X instant debit

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAsset
sMember

X instant debit

NoncurrentAssetsRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

ifrs-full

Znesek nekratkoročnih sredstev, ki niso finančni instru razkritje: MSRP 8, 33.(b) člen
menti, terjatve za odloženi davek, sredstva pozaposlit
venih zaslužkov ter pravice iz naslova zavarovalnih
pogodb. [glej: Terjatve za odloženi davek; Finančni
instrumenti, razred [member]; Nekratkoročna sredstva;
Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

biološka Znesek nekratkoročnih bioloških sredstev. [glej: Biološka razkritje: MRS 1, 54.(f) člen
sredstva]

Nekratkoročna
biološka Ta pripadnik pomeni nekratkoročna biološka sredstva. splošna praksa: MRS 41, 50. člen
sredstva [member]
[glej: Biološka sredstva]

Nekratkoročna
sredstva

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

Nekratkoročna sredstva, ki
niso finančni instrumenti,
terjatve za odloženi davek,
sredstva pozaposlitvenih
zaslužkov ter pravice iz
naslova
zavarovalnih
pogodb

X instant debit

NoncurrentAssetsOtherT
hanFinancialInstruments
DeferredTaxAssetsPostem
ploymentBenefitAssetsAn
dRightsArisingUnderInsu
ranceContracts

ifrs-full

Sklic

Znesek nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev, razkritje: MRS 1, 54.(j) člen
razvrščenih kot v posesti za prodajo ali kot v posesti za
razdelitev lastnikom. [glej: Nekratkoročna sredstva ali
skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za razde
litev lastnikom; Nekratkoročna sredstva ali skupine za
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo]

Pojasnilo oznake

SL

Nekratkoročna
sredstva, Znesek, pripoznan na datum prevzema, za nekratko splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
pripoznana na datum ročna sredstva, pridobljena v poslovni združitvi. [glej: člen
prevzema
Nekratkoročna sredstva; Poslovne združitve [member]]

Nekratkoročna sredstva ali
skupine
za
odtujitev,
razvrščene kot v posesti
za prodajo ali kot v posesti
za razdelitev lastnikom
[abstract]

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleOrAsHeldForDistri
butionToOwnersAbstract

Nekratkoročna sredstva ali
skupine
za
odtujitev,
razvrščene kot v posesti
za prodajo ali kot v posesti
za razdelitev lastnikom

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleOrAsHeldForDistri
butionToOwners

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Nekratkoročni
strank

Nekratkoročna
izpeljana Znesek nekratkoročnih izpeljanih finančnih sredstev. splošna praksa: MRS 1, 55. člen
[glej: Izpeljana finančna sredstva]
finančna sredstva

Nekratkoročne obveznosti Znesek nekratkoročnih obveznosti iz finančnih najemov. splošna praksa: MRS 1, 55. člen –
[glej: Obveznosti iz finančnih najemov]
datum prenehanja veljavnosti
iz finančnih najemov
1.1.2019

Nekratkoročne terjatve iz Znesek nekratkoročnih terjatev iz finančnih najemov. splošna praksa: MRS 1, 55. člen
finančnih najemov
[glej: Terjatve iz finančnih najemov]

X instant credit

X instant debit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X instant debit

NoncurrentDepositsFrom
Customers

NoncurrentDerivativeFi
nancialAssets

NoncurrentDerivativeFi
nancialLiabilities

NoncurrentDividendPaya
bles

NoncurrentExciseTaxPaya
bles

NoncurrentFinanceLease
Liabilities

NoncurrentFinanceLease
Receivables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Nekratkoročne obveznosti Znesek nekratkoročnih obveznosti za plačilo trošarine. splošna praksa: MRS 1, 78. člen
[glej: Obveznosti za plačilo trošarine]
za plačilo trošarine

Nekratkoročne obveznosti Znesek nekratkoročnih obveznosti za izplačilo dividend. splošna praksa: MRS 1, 55. člen
[glej: Obveznosti za izplačilo dividend]
za izplačilo dividend

SL

Nekratkoročne
izpeljane Znesek nekratkoročnih izpeljanih finančnih obveznosti. splošna praksa: MRS 1, 55. člen
[glej: Izpeljane finančne obveznosti]
finančne obveznosti

depoziti Znesek nekratkoročnih depozitov strank. [glej: Depoziti splošna praksa: MRS 1, 55. člen
strank]

Izdani nekratkoročni dolž Znesek izdanih nekratkoročnih dolžniških instrumentov. splošna praksa: MRS 1, 55. člen
[glej: Izdani dolžniški instrumenti]
niški instrumenti

X instant credit

NoncurrentDebtInstru
mentsIssued

ifrs-full

Nekratkoročne obveznosti Znesek nekratkoročnih obveznosti iz pogodb. [glej: razkritje: MSRP 15, 105. člen –
iz pogodb
Obveznosti iz pogodb]
začetek veljavnosti 1.1.2018

X instant credit

NoncurrentContractLiabili
ties

Nekratkoročna sredstva iz Znesek nekratkoročnih sredstev iz pogodb. [glej: Sred razkritje: MSRP 15, 105. člen –
stva iz pogodb]
začetek veljavnosti 1.1.2018
pogodb

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

NoncurrentContractAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Nekratkoročna
finančna
sredstva po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida [abstract]

Nekratkoročna
finančna
sredstva po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida, razvrščena kot v
posesti za trgovanje

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughOt
herComprehensiveInco
meAbstract

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossClassifiedAsHeld
ForTrading

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

[glej: razkritje: MSRP 7, 25. člen

Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev po pošteni razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej: začetek veljavnosti 1.1.2018
Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa]

Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, ki se merijo
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in so razvrš
čena kot v posesti za trgovanje. [glej: Finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razvrščena
kot v posesti za trgovanje]

splošna praksa: MRS 1, 55. člen,
razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Nekratkoročna
finančna Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
sredstva po pošteni vred pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna
nosti prek poslovnega sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]
izida

Nekratkoročna
finančna
sredstva po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega
donosa
[abstract]

Nekratkoročna
finančna
sredstva po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa

SL

X instant debit

X instant debit

sredstev.

Sklic

Nekratkoročna
finančna Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen –
sredstva,
merjena
po odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva po odplačni začetek veljavnosti 1.1.2018
odplačni vrednosti
vrednosti]

ifrs-full

X instant debit

finančnih

Pojasnilo oznake

finančna Znesek nekratkoročnih
Finančna sredstva]

NoncurrentFinancialAsset
sAtAmortisedCost

Nekratkoročna
sredstva

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

NoncurrentFinancialAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Nekratkoročne
obveznosti

Nekratkoročne
obveznosti po
vrednosti

X instant credit

X instant credit

NoncurrentFinancialLiabili
ties

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtAmortisedCost

ifrs-full

ifrs-full

finančne Znesek nekratkoročnih finančnih obveznosti, merjenih razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen –
odplačni po odplačni vrednosti. [glej: Finančne obveznosti po datum prenehanja veljavnosti
odplačni vrednosti]
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
8.(g) člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

finančne Znesek nekratkoročnih finančnih obveznosti. [glej: razkritje: MSRP 7, 25. člen
Finančne obveznosti]

Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. začetek veljavnosti 1.1.2018
[glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa]

SL

Nekratkoročna
finančna
sredstva,
merjena
po
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa

X instant debit

NoncurrentFinancialAsset
sMeasuredAtFairValueT
hroughOtherComprehensi
veIncome

ifrs-full

ifrs-full

Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, ki se obvezno razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen –
merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v začetek veljavnosti 1.1.2018
skladu z MSRP 9. [glej: Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida, ki se obvezno merijo
po pošteni vrednosti]

Nekratkoročna
finančna Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, razpoložljivih razkritje: MSRP 7, 8.(d) člen –
sredstva, razpoložljiva za za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za datum prenehanja veljavnosti
prodajo
prodajo; Nekratkoročna finančna sredstva]
1.1.2018

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossMandatorilyMeasu
redAtFairValue

ifrs-full

X instant debit

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponI
nitialRecognition

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAvailableforsale

Sklic

Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, ki se merijo razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in so bila kot
taka določena ob začetnem pripoznanju ali pozneje.
[glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, določena ob začetnem pripoznanju
ali pozneje]

Pojasnilo oznake

Nekratkoročna
finančna
sredstva po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida, ki se obvezno merijo
po pošteni vrednosti

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

Nekratkoročna
finančna
sredstva po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida, ki so bila določena
ob začetnem pripoznanju
ali pozneje

Element name/role URI

X instant debit

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/617

X instant credit

X instant credit

X instant debit

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossDesignatedU
ponInitialRecognition

NoncurrentGovernment
Grants

NoncurrentHeldtomaturi
tyInvestments

NoncurrentInterestPayable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

državne Znesek nekratkoročnih državnih podpor, pripoznanih v splošna praksa: MRS 1, 55. člen
izkazu finančnega položaja kot odloženi prihodki. [glej:
Država [member]; Odloženi prihodki; Državne podpore]

Nekratkoročne obveznosti Znesek nekratkoročnih obveznosti za obresti. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Obveznosti za obresti]
člen
za obresti

Nekratkoročne
finančne Znesek nekratkoročnih finančnih naložb v posesti do razkritje: MSRP 7, 8.(b) člen –
naložbe v posesti do zapadlosti. [glej: Finančne naložbe v posesti do zapadlo datum prenehanja veljavnosti
zapadlosti
sti]
1.1.2018

Nekratkoročne
podpore

Znesek nekratkoročnih finančnih obveznosti, ki se razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in
so bile kot take določene ob začetnem pripoznanju ali
pozneje. [glej: Finančne obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, določene ob začetnem pripo
znanju ali pozneje]

Znesek nekratkoročnih finančnih obveznosti, ki se razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in
so razvrščene kot v posesti za trgovanje. [glej: Nekrat
koročne finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida]

Uradni list Evropske unije

X instant credit

Nekratkoročne
finančne
obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida, razvrščene kot v
posesti za trgovanje

X instant credit

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossClassifiedAs
HeldForTrading

ifrs-full

Sklic

Znesek nekratkoročnih finančnih obveznosti, ki se razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej:
Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida]

Pojasnilo oznake

SL

Nekratkoročne
finančne
obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida, ki so bile določene
ob začetnem pripoznanju
ali pozneje

Nekratkoročne
finančne
obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida [abstract]

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

Nekratkoročne
finančne
obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida

Označba

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/618
29.5.2019

Nekratkoročne zaloge, ki
izvirajo iz ekstraktivnih
dejavnosti [abstract]

Nekratkoročne naložbe v
kapitalske
instrumente,
določene kot merjene po
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa

NoncurrentInvestmentsInE X instant debit
quityInstrumentsDesignate
dAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

X instant debit

X instant credit

NoncurrentInventoriesAri
singFromExtractiveActivi
tiesAbstract

NoncurrentInvestmentsOt
herThanInvestmentsAc
countedForUsingEquity
Method

NoncurrentLeaseLiabilities

NoncurrentLeasePrepay
ments

NoncurrentLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Sklic

razkritje: MRS 1, 54.(g) člen

[glej: splošna praksa: MRS 1, 55. člen

Znesek obveznosti, ki ne ustrezajo opredelitvi kratkoro razkritje: MRS 1, 69. člen, razkri
čnih obveznosti. [glej: Kratkoročne obveznosti]
tje: MSRP 12, B12.(b)(iv) člen,
primer: MSRP 12, B10.(b) člen

najemnin.

Uradni list Evropske unije

Nekratkoročne obveznosti

Nekratkoročna predplačila Znesek nekratkoročnih predplačil
Nekratkoročna predplačila]
najemnin

Nekratkoročne obveznosti Znesek nekratkoročnih obveznosti iz najema. [glej: razkritje: MSRP 16, 47.(b) člen –
Obveznosti iz najemov]
začetek veljavnosti 1.1.2019
iz najema

Nekratkoročne naložbe, ki Znesek nekratkoročnih naložb, ki niso obračunane po splošna praksa: MRS 1, 55. člen
niso obračunane po kapi kapitalski metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapi
talski metodi
talski metodi; Nekratkoročna sredstva; Naložbe, ki niso
obračunane po kapitalski metodi]

Znesek nekratkoročnih naložb v kapitalske instrumente, razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen –
ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni vred začetek veljavnosti 1.1.2018
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
Naložbe v kapitalske instrumente, določene kot merjene
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa]

Znesek nekratkoročnih zalog. [glej: Zaloge]

SL

X instant debit

Nekratkoročne zaloge

NoncurrentInventories

X instant debit

Pojasnilo oznake

Nekratkoročne terjatve za Znesek nekratkoročnih terjatev za obresti. [glej: Terjatve splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
obresti
za obresti]
člen

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

NoncurrentInterestReceiva
ble

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/619

X instant debit

X instant credit

NoncurrentOreStockpiles

NoncurrentPayables

NoncurrentPayablesAb
stract

NoncurrentPayablesFor
PurchaseOfEnergy

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Znesek nekratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in razkritje: MRS 1, 54.(k) člen
drugih nekratkoročnih poslovnih obveznosti. [glej:
Druge nekratkoročne poslovne obveznosti; Nekratko
ročne obveznosti do dobaviteljev]

Uradni list Evropske unije

Nekratkoročne poslovne Znesek nekratkoročnih poslovnih obveznosti za nakup splošna praksa: MRS 1, 78. člen
obveznosti za nakup ener energije. [glej: Obveznosti za nakup energije]
gije

Nekratkoročne obveznosti
do dobaviteljev in druge
nekratkoročne
poslovne
obveznosti [abstract]

Nekratkoročne obveznosti
do dobaviteljev in druge
nekratkoročne
poslovne
obveznosti

Nekratkoročne zaloge rude Razvrstitev nekratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
zalog rude. [glej: Zaloge]

razkritje: MRS 39, 37.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 9,
3.2.23.(a) člen – začetek veljav
nosti 1.1.2018

ifrs-full

X instant debit

Znesek nekratkoročnih nedenarnih sredstev, zastavljenih
kot zavarovanje s premoženjem (kot so dolžniški ali
kapitalski instrumenti), ki jih dobi prevzemnik in ima
zanje po pogodbi ali običaju pravico, da to zavarovanje
proda ali ponovno zastavi.

NoncurrentNoncashAsset
sPledgedAsCollateralForW
hichTransfereeHasRightBy
ContractOrCustomToSel
lOrRepledgeCollateral

ifrs-full

SL

Nekratkoročna nedenarna
sredstva, zastavljena kot
zavarovanje s premože
njem, za katera ima prev
zemnik po pogodbi ali
običaju pravico, da to
zavarovanje proda ali
ponovno zastavi

Nekratkoročna posojila in Znesek nekratkoročnih posojil in terjatev. [glej: Posojila razkritje: MSRP 7, 8.(c) člen –
terjatve
in terjatve]
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

NoncurrentLoansAndRe
ceivables

ifrs-full

X instant debit

Nekratkoročne obveznosti, Znesek, pripoznan na datum prevzema, za nekratko splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
pripoznane na datum ročne obveznosti, pridobljene v poslovni združitvi. [glej: člen
prevzema
Nekratkoročne obveznosti; Poslovne združitve [mem
ber]]

Sklic

NoncurrentLiabilitiesReco X instant credit
gnisedAsOfAcquisitionDate

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Nekratkoročne obveznosti
[abstract]

Element type and
attributes

NoncurrentLiabilitiesAb
stract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/620
29.5.2019

Nekratkoročni del nekrat
koročnih najetih posojil,
po vrstah [abstract]

Nekratkoročni del nekrat Nekratkoročni del nekratkoročnih izdanih komercialnih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
koročnih izdanih komer zapisov. [glej: Izdani komercialni zapisi]
člen
cialnih zapisov

NoncurrentPayablesToTra
deSuppliers

NoncurrentPortionOfNon
currentBondsIssued

NoncurrentPortionOfNon
currentBorrowingsByTy
peAbstract

NoncurrentPortionOfNon
currentCommercialPaper
sIssued

NoncurrentPortionOfNon
currentLoansReceived

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Nekratkoročni del nekrat Nekratkoročni del nekratkoročnih prejetih posojil. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Prejeta posojila]
člen
koročnih prejetih posojil

Nekratkoročni del nekrat Nekratkoročni del nekratkoročnih izdanih obveznic. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
koročnih izdanih obveznic [glej: Izdane obveznice]
člen

Uradni list Evropske unije

X instant credit

X instant credit

X instant credit

Nekratkoročne obveznosti Nekratkoročni znesek poslovnih obveznosti do dobavi splošna praksa: MRS 1, 78. člen
teljev za blago in storitve, ki se uporabljajo pri poslo
do dobaviteljev
vanju podjetja. [glej: Obveznosti do dobaviteljev]

SL

X instant credit

Znesek nekratkoročnih poslovnih obveznosti iz naslova splošna praksa: MRS 1, 78. člen
socialne varnosti in davkov razen davka iz dobička. [glej:
Obveznosti iz naslova socialne varnosti in davkov razen
davka iz dobička]

Nekratkoročne poslovne Znesek nekratkoročnih poslovnih obveznosti do pove splošna praksa: MRS 1, 78. člen
obveznosti do povezanih zanih strank. [glej: Povezane stranke [member]; Poslovne
strank
obveznosti do povezanih strank]

Nekratkoročne poslovne
obveznosti iz naslova
prispevkov za socialno
varnost in davkov razen
davka iz dobička

NoncurrentPayablesToRela X instant credit
tedParties

X instant credit

ifrs-full

Sklic

NoncurrentPayablesOnSo
cialSecurityAndTaxesOt
herThanIncomeTax

Pojasnilo oznake

Nekratkoročne poslovne Znesek nekratkoročnih poslovnih obveznosti za nakup splošna praksa: MRS 1, 78. člen
obveznosti
za
nakup nekratkoročnih sredstev. [glej: Obveznosti za nakup
nekratkoročnih sredstev
nekratkoročnih sredstev]

Označba

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

NoncurrentPayablesFor
PurchaseOfNoncurrentAs
sets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/621

NoncurrentPortionOfNon
currentNotesAndDebentu
resIssued

NoncurrentPortionOfNon
currentSecuredBankLoan
sReceived

NoncurrentPortionOfNon
currentUnsecuredBan
kLoansReceived

NoncurrentPortionOfOt
herNoncurrentBorrowings

NoncurrentPrepayments

NoncurrentPrepayment
sAndNoncurrentAccrue
dIncome

NoncurrentPrepayment
sAndNoncurrentAccrue
dIncomeAbstract

NoncurrentProgrammin
gAssets

NoncurrentProvisions

NoncurrentProvisionsAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

X instant credit

X instant debit

X instant debit

X instant debit

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek nekratkoročnih predplačil. [glej: Predplačila]

primer: MRS 1, 78.(b) člen

Znesek nekratkoročnih rezervacij. [glej: Rezervacije]

razkritje: MRS 1, 54.(l) člen

Uradni list Evropske unije

Nekratkoročne rezervacije
[abstract]

Nekratkoročne rezervacije

Nekratkoročna sredstva iz Znesek nekratkoročnih sredstev iz naslova programskih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
naslova
programskih vsebin. [glej: Sredstva iz naslova programskih vsebin]
vsebin

Nekratkoročna predplačila
in nekratkoročni nezaraču
nani prihodki [abstract]

Nekratkoročna predplačila Znesek nekratkoročnih predplačil in nekratkoročnih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
in nekratkoročni nezaraču nezaračunanih prihodkov. [glej: Predplačila; Nezaraču člen
nani prihodki
nani prihodki]

Nekratkoročna predplačila

Nekratkoročni del drugih Nekratkoročni del drugih nekratkoročnih najetih posojil. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nekratkoročnih
najetih [glej: Druga najeta posojila]
člen
posojil

Nekratkoročni del prejetih Nekratkoročni del prejetih nekratkoročnih nezavaro splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nekratkoročnih nezavaro vanih bančnih posojil. [glej: Prejeta nezavarovana bančna člen
vanih bančnih posojil
posojila]

Nekratkoročni del prejetih Nekratkoročni del prejetih nekratkoročnih zavarovanih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nekratkoročnih
zavaro bančnih posojil. [glej: Prejeta zavarovana bančna posoji člen
vanih bančnih posojil
la]

Nekratkoročni del nekrat Nekratkoročni del nekratkoročnih izdanih zavarovanih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
koročnih izdanih zavaro dolžniških vrednostnih papirjev in nezavarovanih obvez člen
vanih dolžniških vred nic. [glej: Izdani zavarovani dolžniški vrednostni papirji
nostnih papirjev in nezava in nezavarovane obveznice]
rovanih obveznic

Označba

SL

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

Element type and
attributes

L 143/622
29.5.2019

X instant debit

X instant debit

NoncurrentReceivablesAb
stract

NoncurrentReceivables
DueFromAssociates

NoncurrentReceivables
DueFromJointVentures

NoncurrentReceivables
DueFromRelatedParties

NoncurrentReceivables
FromContractsWithCusto
mers

NoncurrentReceivablesFro
mRentalOfProperties

NoncurrentReceivables
FromSaleOfProperties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Uradni list Evropske unije

Nekratkoročne terjatve iz Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova prodaje nepre splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
naslova prodaje nepremi mičnin. [glej: Terjatve iz naslova prodaje nepremičnin] člen
čnin

Nekratkoročne terjatve iz Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova najemnin za splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
naslova
najemnin
za nepremičnine. [glej: Terjatve iz naslova najemnin za člen
nepremičnine
nepremičnine]

Nekratkoročne terjatve iz Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova pogodb s razkritje: MSRP 15, 105. člen –
naslova pogodb s kupci
kupci. [glej: Terjatve iz naslova pogodb s kupci]
začetek veljavnosti 1.1.2018

Nekratkoročne terjatve do Znesek nekratkoročnih terjatev do povezanih strank. primer: MRS 1, 78.(b) člen
[glej: Povezane stranke [member]]
povezanih strank

X instant debit

X instant debit

Nekratkoročne terjatve do Znesek nekratkoročnih terjatev do skupnih podvigov. splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
[glej: Skupni podvigi [member]]
člen
skupnih podvigov

Nekratkoročne terjatve do Znesek nekratkoročnih terjatev do pridruženih podjetij. splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
pridruženih podjetij
[glej: Pridružena podjetja [member]]
člen

Nekratkoročne terjatve do
kupcev in druge nekratko
ročne poslovne terjatve
[abstract]

Nekratkoročne terjatve do Znesek nekratkoročnih terjatev do kupcev in drugih razkritje: MRS 1, 54.(h) člen,
kupcev in druge nekratko nekratkoročnih poslovnih terjatev. [glej: Nekratkoročne razkritje: MRS 1, 78.(b) člen
ročne poslovne terjatve
terjatve do kupcev; Druge nekratkoročne terjatve]

Nekratkoročne rezervacije Znesek nekratkoročnih rezervacij za zaslužke zaposlen razkritje: MRS 1, 78.(d) člen
cev. [glej: Rezervacije za zaslužke zaposlencev]
za zaslužke zaposlencev

Označba

SL

X instant debit

X instant debit

X instant debit

NoncurrentReceivables

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

NoncurrentProvisionsFo
rEmployeeBenefits

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/623

NoncurrentValueAdded
TaxPayables

NoncurrentValueAdded
TaxReceivables

NonderivativeFinancialLia
bilitiesUndiscountedCashF
lows

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Neizpeljane
finančne Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v razkritje: MSRP 7, 39.(a) člen
obveznosti, nediskontirani zvezi z neizpeljanimi finančnimi obveznostmi.
denarni tokovi

Nekratkoročne terjatve iz Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova DDV. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
naslova DDV
Terjatve iz naslova DDV]
člen

Uradni list Evropske unije

X instant credit

X instant debit

Nekratkoročne obveznosti Znesek nekratkoročnih obveznosti za plačilo DDV. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78. člen
Obveznosti za plačilo DDV]
za plačilo DDV

Nekratkoročne terjatve do Znesek nekratkoročnih terjatev do kupcev. [glej: Terjatve primer: MRS 1, 78.(b) člen
do kupcev]
kupcev

X instant debit

NoncurrentTradeReceiva
bles

ifrs-full

SL

X instant credit

Nekratkoročne
zadržane Znesek nekratkoročnih zadržanih poslovnih obveznosti. splošna praksa: MRS 1, 78. člen
poslovne obveznosti
[glej: Zadržane poslovne obveznosti]

X instant credit

NoncurrentRetentionPaya
bles

ifrs-full

Nekratkoročna čista obvez Znesek nekratkoročne čiste obveznosti za določene splošna praksa: MRS 1, 55. člen
nost za določene zaslužke zaslužke. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke]

X instant credit

Nekratkoročna
denarna Znesek nekratkoročnih denarnih sredstev in njihovih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
sredstva in njihovi ustrez ustreznikov z omejitvami. [glej: Denarna sredstva in
niki z omejitvami
njihovi ustrezniki z omejitvami]

ifrs-full

Nekratkoročno čisto sred Znesek nekratkoročnega čistega sredstva določenega splošna praksa: MRS 1, 55. člen
stvo določenega zaslužka
zaslužka. [glej: Čisto sredstvo določenega zaslužka]

X instant debit

X instant debit

NoncurrentRefundsProvi
sion

ifrs-full

Sklic

NoncurrentRestrictedCas
hAndCashEquivalents

NoncurrentRecognisedLia
bilitiesDefinedBenefitPlan

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Nekratkoročne terjatve iz Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova davkov razen splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
naslova davkov razen davka iz dobička. [glej: Terjatve iz naslova davkov razen člen
davka iz dobička
davka iz dobička]

Označba

Nekratkoročne rezervacije Znesek nekratkoročnih rezervacij za povračila. [glej: primer: MRS 37, primer 4: poli
Rezervacije za povračila]
tika povračil, primer: MRS 37,
za povračila
87. člen

NoncurrentRecognisedAs
setsDefinedBenefitPlan

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

X instant credit

NoncurrentReceivables
FromTaxesOtherThanInco
meTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/624
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Pojasnilo oznake

Sklic

Enkratno merjenje poštene Ta pripadnik pomeni merjenje poštene vrednosti, ki ga v razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen
določenih okoliščinah v izkazu finančnega položaja
vrednosti [member]
zahtevajo ali dovoljujejo drugi MSRP. [glej: MSRP [mem
ber]]

Prihodki iz prodaje publi Znesek prihodkov iz prodaje publikacij, ki ne izvirajo iz splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
kacij nenaročnikom
naročnin. [glej: Prihodki; Prihodki iz prodaje publikacij] člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Označba mesta za pojas
nila, računovodske usme
ritve in obvezne elemente
osnovne taksonomije – to
postavko JE TREBA upora
biti kot izhodiščno točko
za oznake razkritij v pojas
nilih k računovodskim
izkazom

Izdani zavarovani dolžniški Znesek zavarovanih dolžniških vrednostnih papirjev in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vrednostni papirji in neza nezavarovanih obveznic, ki jih je izdalo podjetje.
člen
varovane obveznice

NonlifeInsuranceContract
sMember

NonrecurringFairValueMea member
surementMember

NonsubscriptionCircula
tionRevenue

NotesAccountingPolicie
sAndMandatoryTags

NotesAndDebenturesIssued

ifrs-full

ifrs-full

esef_cor

ifrs-full

X instant credit

Pogodbe o neživljenjskem Ta pripadnik pomeni pogodbe o neživljenjskem zavaro splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
zavarovanju [member]
vanju. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

SL

X duration credit

member

Nezavarovalna
sredstva, Znesek nezavarovalnih sredstev, pridobljenih z uveljavit primer: MSRP 4, IG22.(h) člen,
pridobljena z uveljavitvijo vijo pravic do izterjave.
primer: MSRP 4, 37.(b) člen
pravic do izterjave

ifrs-full

X instant credit

NoninsuranceAssetsAcqui
redByExercisingRightsTo
Recoveries

Nedržavni kupci [member] Ta pripadnik pomeni nedržavne kupce. [glej: Država primer: MSRP 15, B89.(c) člen –
[member]]
začetek veljavnosti 1.1.2018

Označba

ifrs-full

member

Element type and
attributes

NongovernmentCustomer
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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member

NotLaterThanThreeMonth
sMember

ifrs-full

Največ tri mesece [mem Ta pripadnik pomeni časovni sklop največ treh mesecev. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ber]
člen, primer: MSRP 7, IG28.(a)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
37.(a) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

SL

Ta pripadnik pomeni časovni sklop največ enega leta. razkritje: MRS 1, 61.(a) člen,
razkritje: MRS 17, 31.(b)(i) člen
– datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MRS 17,
35.(a)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2019, razkritje:
MRS 17, 47.(a)(i) člen – datum
prenehanja veljavnosti 1.1.2019,
razkritje: MRS 17, 56.(a)(i) člen
– datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MSRP 16,
97. člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, razkritje: MSRP 16,
94. člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7,
IG31.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 7, B11.
člen

Največ leto dni [member]

member

NotLaterThanOneYear
Member

Nominalni znesek finančnega instrumenta, ki se upora splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
blja pri izračunu plačil v zvezi s tem instrumentom.

Največ mesec dni [mem Ta pripadnik pomeni časovni sklop največ enega meseca. primer: MSRP 7, B11.(a) člen,
ber]
primer: MSRP 7, B35.(a) člen,
primer: MSRP 7, IG31.A člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

Sklic

member

NotLaterThanOneMonth
Member

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Ni
ustvarjeno
znotraj Ta pripadnik pomeni postavke, ki niso bile ustvarjene razkritje: MRS 38, 118. člen
podjetja [member]
znotraj podjetja.

Označba

Nominalni znesek

NotionalAmount

ifrs-full

member

Element type and
attributes

X instant

NotInternallyGenerated
Member

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X.XX instant

X.XX duration

X.XX instant

X.XX duration

X.XX instant

NumberOfEmployees

NumberOfInstruments
GrantedInSharebasedPay
mentArrangement

NumberOfInstrumentsO
rInterestsIssuedOrIssuable

NumberOfInstrumentsOt
herEquityInstrumentsGran
ted

NumberOfLivingAnimals

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Število oseb, zaposlenih v podjetju na določen datum. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

Ta pripadnik pomeni postavke, ki se v izkazu finančnega razkritje: MSRP 13, 97. člen
položaja ne merijo po pošteni vrednosti, vendar se
njihova poštena vrednost razkrije. [glej: Po pošteni vred
nosti [member]]

Pojasnilo oznake

Število živih živali podjetja.

splošna praksa: MRS 41, 46.(b)(i)
člen

Uradni list Evropske unije

Število živih živali

Število drugih kapitalskih Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso razkritje: MSRP 2, 47.(b) člen,
instrumentov, podeljenih v delniške opcije), podeljenih v dogovoru o plačilu na splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
dogovoru o plačilu na podlagi delnic.
podlagi delnic

Število instrumentov ali Število instrumentov ali deležev, ki so bili ali bi lahko razkritje: MSRP 3, B64.(f)(iv) člen
deležev, ki so bili ali bi bili izdani na datum prevzema za prevzemnikove deleže
lahko bili izdani
v lastniškem kapitalu, ki so bili preneseni kot nadomes
tilo v poslovni združitvi.

SL

Število
instrumentov, Število instrumentov, podeljenih v dogovoru o plačilu na primer: MSRP 2, IG23. člen,
primer: MSRP 2, 45.(a) člen
podeljenih v dogovoru o podlagi delnic.
plačilu na podlagi delnic

Število zaposlenih

povprečno
zaposlenih

Število
in
število
[abstract]

NumberAndAverageNum
berOfEmployeesAbstract

ifrs-full

Označba

V izkazu finančnega polo
žaja ni merjeno po pošteni
vrednosti,
vendar
se
poštena vrednost razkrije
[member]

Element type and
attributes

NotMeasuredAtFairValueIn member
StatementOfFinancialPosi
tionButForWhichFairVa
lueIsDisclosedMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X.XX duration

X.XX duration

X.XX duration

NumberOfOtherEquityIn
strumentsExercisedOrVe
stedInSharebasedPaymen
tArrangement

NumberOfOtherEquityIn
strumentsExpiredInShare
basedPaymentArrangement

NumberOfOtherEquityIn
strumentsForfeitedInShare
basedPaymentArrangement

NumberOfOtherEquityIn
strumentsOutstandingInS
harebasedPaymentArrange
ment

NumberOfOtherPartici
pantsOfRetirementBenefit
Plan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Število drugih udeležencev Število drugih udeležencev v pokojninskem programu. razkritje: MRS 26, 36.(b) člen
v pokojninskem programu

Število drugih kapitalskih Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
instrumentov, ki so neuve delniške opcije), ki so neuveljavljeni v dogovoru o
ljavljeni v dogovoru o plačilu na podlagi delnic.
plačilu na podlagi delnic

Število drugih kapitalskih Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
instrumentov, ki so bili delniške opcije), ki so bili odvzeti v dogovoru o plačilu
odvzeti v dogovoru o na podlagi delnic.
plačilu na podlagi delnic

Število drugih kapitalskih Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
instrumentov, ki so zapadli delniške opcije), ki so zapadli v dogovoru o plačilu na
v dogovoru o plačilu na podlagi delnic.
podlagi delnic

Število drugih kapitalskih Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
instrumentov, ki so bili delniške opcije), ki so bili uveljavljeni ali odmerjeni v
uveljavljeni ali odmerjeni dogovoru o plačilu na podlagi delnic.
v dogovoru o plačilu na
podlagi delnic
Uradni list Evropske unije

X.XX duration

Pojasnilo oznake

Število drugih kapitalskih Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
instrumentov, ki jih je delniške opcije), ki jih je mogoče uveljavljati v dogovoru
mogoče uveljaviti v dogo o plačilu na podlagi delnic.
voru o plačilu na podlagi
delnic

Označba

SL

X.XX instant

X.XX instant

Element type and
attributes

NumberOfOtherEquityIn
strumentsExercisableInSha
rebasedPaymentArrange
ment

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Število delniških opcij, Število delniških opcij, zapadlih v dogovoru o plačilu na razkritje: MSRP 2, 45.(b)(v) člen
zapadlih v dogovoru o podlagi delnic.
plačilu na podlagi delnic

Število delniških opcij, Število delniških opcij, odvzetih v dogovoru o plačilu na razkritje: MSRP 2, 45.(b)(iii) člen
odvzetih v dogovoru o podlagi delnic.
plačilu na podlagi delnic

NumberOfShareOptionsEx X.XX duration
piredInSharebasedPaymen
tArrangement

X.XX duration

X.XX duration

NumberOfShareOptionsE
xercisedInSharebasedPay
mentArrangement

NumberOfShareOptions
ForfeitedInSharebasedPay
mentArrangement

NumberOfShareOptions
GrantedInSharebasedPay
mentArrangement

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Število delniških opcij, Število delniških opcij, podeljenih v dogovoru o plačilu razkritje: MSRP 2, 45.(b)(ii) člen
podeljenih v dogovoru o na podlagi delnic.
plačilu na podlagi delnic

Število delniških opcij, Število delniških opcij, uveljavljenih v dogovoru o plačilu razkritje: MSRP 2, 45.(b)(iv) člen
uveljavljenih v dogovoru na podlagi delnic.
o plačilu na podlagi delnic

Število delniških opcij, ki Število delniških opcij, ki jih je mogoče uveljaviti v razkritje: MSRP 2, 45.(b)(vii) člen
jih je mogoče uveljaviti v dogovoru o plačilu na podlagi delnic.
dogovoru o plačilu na
podlagi delnic

SL

X.XX duration

X.XX instant

NumberOfShareOptionsE
xercisableInSharebasedPay
mentArrangement

ifrs-full

Število
udeležencev
v Število udeležencev v pokojninskem programu, ki preje razkritje: MRS 26, 36.(b) člen
pokojninskem programu, majo pokojnine.
ki prejemajo pokojnine

X.XX duration

Sklic

NumberOfParticipantsO
fRetirementBenefitPlanRe
ceivingBenefits

Pojasnilo oznake

Število delniških opcij, ki Število delniških opcij, ki so neuveljavljene v dogovoru o razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen,
razkritje: MSRP 2, 45.(b)(i) člen,
so neuveljavljene v dogo plačilu na podlagi delnic.
voru o plačilu na podlagi
razkritje: MSRP 2, 45.(b)(vi) člen
delnic

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

NumberOfOutstandingSha X.XX instant
reOptions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Število izdanih in v celoti Število delnic, ki jih je izdalo podjetje in ki so bile v razkritje: MRS 1, 79.(a)(ii) člen
plačanih delnic
celoti plačane.
Število izdanih in ne v Število delnic, ki jih je izdalo podjetje in ki niso bile v razkritje: MRS 1, 79.(a)(ii) člen
celoti plačane.
celoti plačanih delnic
Število izdanih uveljavlja Število delnic, ki so bile odobrene in izdane, zmanjšano razkritje: MRS 1, 79.(a)(iv) člen
za trezorske delnice v posesti. [glej: Trezorske delnice]
jočih se delnic

NumberOfSharesIssuedBut shares
NotFullyPaid

X duration debit

X instant debit

NumberOfSharesOutstan
ding

OccupancyExpense

OfficeEquipment

OfficeEquipmentMember

OilAndGasAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sredstva, povezana z nafto Znesek sredstev, povezanih z raziskovanjem, ocenjeva splošna praksa: MRS 16, 37. člen
njem, razvojem in proizvodnjo nafte in zemeljskega
in zemeljskim plinom
plina.

Pisarniška oprema [mem Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih primer: MRS 16, 37.(h) člen
ber]
sredstev, ki predstavlja opremo, ki se uporablja za
podporo pisarniških nalog, a se ne uporablja posebej v
proizvajalnem procesu. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja primer: MRS 16, 37.(h) člen
opremo, ki se uporablja za podporo pisarniških nalog, a
se ne uporablja posebej v proizvajalnem procesu. [glej:
Opredmetena osnovna sredstva]

Uradni list Evropske unije

X instant debit

member

Pisarniška oprema

Stroški vzdrževanja nepre Znesek stroškov, izhajajočih iz storitev vzdrževanja, ki splošna praksa: MRS 1, 85. člen
jih je prejelo podjetje.
mičnine

SL

shares

shares

splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
člen

NumberOfSharesIssue
dAndFullyPaid

Število delnic, ki jih je izdalo podjetje.

ifrs-full

delnic

Število izdanih delnic

Število izdanih
[abstract]

shares

NumberOfSharesIssuedAb
stract

razkritje: MRS 1, 79.(a)(i) člen

Sklic

ifrs-full

Število odobrenih delnic.

Pojasnilo oznake

NumberOfSharesIssued

Število odobrenih delnic

Označba

ifrs-full

shares

Element type and
attributes

NumberOfSharesAuthori
sed

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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OnerousContractsContin
gentLiabilityMember

OnerousContractsProvision X instant credit

OnerousContractsProvisio
nAbstract

OnerousContractsProvi
sionMember

OperatingExpense

OperatingExpenseExclu
dingCostOfSales

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Ta pripadnik pomeni časovni sklop „na poziv“.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

za

kočljive Znesek rezervacij za kočljive pogodbe. Kočljiva pogodba
je pogodba, pri kateri neizogibni stroški izpolnjevanja
pogodbene obveze presegajo gospodarske koristi, ki se
pričakujejo od nje. [glej: Druge rezervacije]

primer: MRS 37, primer 8,
kočljiva pogodba – datum prene
hanja
veljavnosti
1.1.2019,
primer: MRS 37, 66. člen

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki
stroškov prodaje

X duration debit

X duration debit

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

Uradni list Evropske unije

brez Znesek poslovnih odhodkov brez stroškov prodaje. [glej: splošna praksa: MRS 1, 85. člen
Stroški prodaje]

Znesek vseh poslovnih odhodkov.

Rezervacije za kočljive Ta pripadnik pomeni rezervacije za kočljive pogodbe. primer: MRS 37, primer 8,
[glej: Rezervacije za kočljive pogodbe]
kočljiva pogodba – datum prene
pogodbe [member]
hanja
veljavnosti
1.1.2019,
primer: MRS 37, 66. člen

Rezervacije za kočljive
pogodbe [abstract]

Rezervacije
pogodbe

Pogojne obveznosti za Ta pripadnik pomeni pogojne obveznosti za kočljive primer: MRS 37, 88. člen
kočljive pogodbe [mem pogodbe. Kočljiva pogodba je pogodba, pri kateri neizo
ber]
gibni stroški izpolnjevanja pogodbene obveze presegajo
gospodarske koristi, ki se pričakujejo od nje. [glej:
Pogojne obveznosti [member]]

Na poziv [member]

Sredstva, povezana z nafto Ta pripadnik pomeni sredstva, povezana z nafto in splošna praksa: MRS 16, 37. člen
in zemeljskim plinom zemeljskim plinom. [glej: Sredstva, povezana z nafto in
[member]
zemeljskim plinom]

Označba

SL

member

member

member

OnDemandMember

ifrs-full

member

Element type and
attributes

OilAndGasAssetsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

member

member

OptionContractMember

OptionPricingModelMem
ber

OrdinarySharesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni poslovne odseke. Poslovni odsek je razkritje: MSRP 8, 28. člen
sestavni del podjetja: (a) ki opravlja poslovne dejavnosti,
iz naslova katerih dobiva prihodke in s katerimi ima
stroške (vključno s prihodki in stroški, ki se nanašajo
na transakcije z drugimi sestavnimi deli istega podjetja);
(b) katerega poslovne rezultate redno pregleduje
vodstveni delavec, pristojen za odločanje, da lahko na
njihovi podlagi sprejema odločitve o virih, ki jih je treba
razporediti v določen odsek, in ocenjuje uspešnost
njegovega poslovanja ter (c) za katerega so na voljo
ločeni računovodski podatki. [glej: Prihodki]

Navadne delnice [member] Ta pripadnik pomeni kapitalske instrumente, ki so splošna
praksa:
MRS
1,
podrejeni vsem drugim razredom kapitalskih instrumen 79.(a) člen, razkritje: MRS 33,
tov. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi 66. člen
navadnih delnic“, če se ne uporablja noben drug pripad
nik.

Model za določanje vred Ta pripadnik pomeni posebno tehniko ocenjevanja vred primer: MSRP 13, B11.(b) člen,
nosti, skladno z na donosu zasnovanim načinom, pri primer: MSRP 13, IE63. člen
nosti opcij [member]
kateri gre za analizo prihodnjih zneskov z modeli za
določanje vrednosti opcij, kot sta formula Black-Scho
les-Merton ali binomni model (tj. mrežni model), ki
vključujejo tehnike sedanje vrednosti ter odražajo
časovno vrednost in notranjo vrednost opcije. [glej: Na
donosu zasnovani način [member]]

Opcijska pogodba [mem Ta pripadnik pomeni izpeljani finančni instrument, ki splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ber]
imetniku daje pravico, toda ne obveznosti, da kupi ali člen
proda sredstvo, ki je podlaga instrumenta, za vnaprej
določeno ceno. [glej: Izpeljani finančni instrumenti
[member]]

Poslovni odseki [member]

member

SL

member

Pojasnilo oznake

poslovnega Znesek prihodkov iz poslovnega najema. Poslovni najem razkritje: MSRP 16, 90.(b) člen –
je najem, pri katerem se ne prenesejo vsa pomembna začetek veljavnosti 1.1.2019
tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ki je
predmet najema.

OperatingSegmentsMem
ber

ifrs-full

iz

Označba

Prihodki
najema

Element type and
attributes

X duration credit

OperatingLeaseIncome

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Druge prilagoditve, pri
katerih so denarni učinki
denarni tokovi naložbenja
in vlaganja (financiranja)

Druge prilagoditve za Prilagoditve za uskladitev poslovnega izida s čistim razkritje: MRS 7, 20. člen
uskladitev poslovnega izida denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim
pri poslovnih aktivnostih), ki jih podjetje ne razkrije v
istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Prilagoditve za uskla
ditev poslovnega izida]

X duration debit

X duration debit

X instant debit

OtherAdjustmentsForW
hichCashEffectsAreInve
stingOrFinancingCashFlow

OtherAdjustmentsToRe
concileProfitLoss

OtherAssets

OtherAssetsAmountContri X instant debit
butedToFairValueOfPlanAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek sredstev, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v splošna praksa: MRS 1, 55. člen
istem izkazu ali pojasnilu.

Druga sredstva, znesek, ki Znesek, ki ga v pošteni vrednosti sredstev programa z splošna praksa: MRS 19, 142.
prispeva k pošteni vred določenimi zaslužki predstavljajo druga sredstva, ki niso člen
nosti sredstev programa
bila ločeno razkrita. [glej: Sredstva programa, po pošteni
vrednosti; Programi z določenimi zaslužki [member]]

Druga sredstva

SL

Prilagoditve za uskladitev poslovnega izida s čistim splošna praksa: MRS 7, 20.(c)
denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim člen
pri poslovnih aktivnostih), pri katerih so denarni učinki
denarni tokovi naložbenja in vlaganja (financiranja) in ki
jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas
nilu. [glej: Poslovni izid]

za Prilagoditve za nedenarne postavke za uskladitev poslov splošna praksa: MRS 7, 20.(b)
nega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktiv člen
nosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih), ki jih
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Poslovni izid]

ifrs-full

Druge prilagoditve
nedenarne postavke

X duration debit

OtherAdjustmentsForNon
cashItems

Sklic

pred Znesek prvotnih sredstev pred prenosom za prenesena razkritje: MSRP 7, 42.D(f) člen
finančna sredstva, ki jih podjetje še naprej pripoznava v
obsegu, v katerem je v njih še naprej udeleženo.

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Prvotna sredstva
prenosom

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

OriginalAssetsBeforeTrans
fer

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/633

X duration debit

OtherCashReceiptsFromO
peratingActivities

ifrs-full

iz Denarni pritoki iz poslovnih aktivnosti, ki jih podjetje ne primer: MRS 7, 14. člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

Denarni odtok za pridobitev deležev v skupnih podvigih primer: MRS 7, 16.(c) člen
(razen izdatkov za takšne instrumente, ki jih je mogoče
obravnavati kot denarne ustreznike ali ki so pridobljeni
za trgovanje), razvrščen kot dejavnosti naložbenja. [glej:
Skupni podvigi [member]]

Uradni list Evropske unije

Drugi
prejemki
poslovnih aktivnosti

Drugi izdatki za pridobitev
deležev v skupnih podvi
gih, razvrščeni kot dejav
nosti naložbenja

X duration credit

OtherCashPaymentsToAc
quireInterestsInJointVentu
resClassifiedAsInvestingAc
tivities

ifrs-full

Denarni odtok za pridobitev kapitalskih ali dolžniških primer: MRS 7, 16.(c) člen
instrumentov drugih podjetij (razen izdatkov za takšne
instrumente, ki jih je mogoče obravnavati kot denarne
ustreznike ali ki so pridobljeni za trgovanje), razvrščen
kot dejavnosti naložbenja.

Drugi izdatki za pridobitev
kapitalskih ali dolžniških
instrumentov
drugih
podjetij, razvrščeni kot
dejavnosti naložbenja

ifrs-full

Druga denarna sredstva in Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki jih splošna praksa: MRS 7, 45. člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
njihovi ustrezniki
[glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

Znesek najetih posojil, ki jih podjetje ne razkrije ločeno splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Najeta posojila]
člen

X duration credit

OtherCashPaymentsFro
mOperatingActivities

ifrs-full

X instant debit

Druga najeta posojila

Sklic

Ta pripadnik pomeni sredstva, ki jih podjetje ne razkrije razkritje: MRS 17, 31.(a) člen –
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, primer: MSRP 16, 53.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2019

Pojasnilo oznake

OtherCashPaymentsToAc
quireEquityOrDebtInstru
mentsOfOtherEntitiesClas
sifiedAsInvestingActivities

OtherCashAndCashEquiva
lents

ifrs-full

X instant credit

Druga sredstva [member]

Označba

Drugi izdatki iz poslovnih Denarni odtoki iz poslovnih aktivnosti, ki jih podjetje ne primer: MRS 7, 14. člen
aktivnosti
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

OtherBorrowings

ifrs-full

member

Element type and
attributes

SL

X duration credit

OtherAssetsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Drugi prejemki od prodaje
deležev v skupnih podvi
gih, razvrščeni kot dejav
nosti naložbenja

X duration debit

X duration debit

X duration credit

X duration credit

X duration credit

OtherCashReceiptsFromSa
lesOfInterestsInJointVentu
resClassifiedAsInvestingAc
tivities

OtherComponentsOfDefer
redTaxExpenseIncome

OtherComprehensiveIn
come

OtherComprehensiveInco
meAbstract

OtherComprehensiveInco
meAttributableToNoncon
trollingInterests

OtherComprehensiveInco
meAttributableToOwner
sOfParent

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Drugi vseobsegajoči donos, Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki ga je splošna praksa: MRS 1, 85. člen
ki ga je mogoče pripisati mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja.
lastnikom obvladujočega
podjetja

Drugi vseobsegajoči donos, Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki ga je splošna praksa: MRS 1, 85. člen
ki ga je mogoče pripisati mogoče pripisati neobvladujočim deležem. [glej: Neobv
neobvladujočim deležem
ladujoči deleži; Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MRS 1, 106.(d)(ii) člen,
razkritje: MRS 1, 81.A(b) člen,
razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(viii)
člen, razkritje:

Znesek sestavin odhodka za odloženi davek ali prihodka splošna praksa: MRS 12, 80. člen
od odloženega davka, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v
istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Odhodek za odloženi
davek (prihodek od odloženega davka)]

Denarni pritok od prodaje deležev v skupnih podvigih primer: MRS 7, 16.(d) člen
(razen prejemkov za takšne instrumente, ki jih je
mogoče obravnavati kot denarne ustreznike ali ki so
pridobljeni za trgovanje), razvrščen kot dejavnosti nalož
benja. [glej: Skupni podvigi [member]]

Drugi vseobsegajoči donos Znesek prihodkov in odhodkov (vključno s prilagodit
vami zaradi prerazvrstitev), ki niso pripoznani v
poslovnem izidu, kakor zahtevajo ali dovoljujejo
MSRP. [glej: MSRP [member]]

Drugi vseobsegajoči donos
[abstract]

Sklic

Denarni pritok od prodaje lastniških ali dolžniških primer: MRS 7, 16.(d) člen
instrumentov drugih podjetij (razen prejemkov za takšne
instrumente, ki jih je mogoče obravnavati kot denarne
ustreznike ali ki so pridobljeni za trgovanje), razvrščen
kot dejavnosti naložbenja.

Pojasnilo oznake

SL

Druge sestavine odhodka
za odloženi davek (pri
hodka od odloženega
davka)

Drugi prejemki od prodaje
kapitalskih ali dolžniških
instrumentov
drugih
podjetij, razvrščeni kot
dejavnosti naložbenja

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

OtherCashReceiptsFromSa
lesOfEquityOrDebtInstru
mentsOfOtherEntitiesClas
sifiedAsInvestingActivities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, varo
vanje denarnih tokov pred
tveganjem

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, spre
memba poštene vrednosti
finančne obveznosti, ki jo
je mogoče pripisati spre
membam
kreditnega
tveganja obveznosti
Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, spre
memba vrednosti v bazi
čnih točkah izraženih valu
tnih tečajnih razmikov

X duration credit

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxAvailablefor
saleFinancialAssets

OtherComprehensiveInco X duration credit
meBeforeTaxCashFlowHed
ges

X duration credit

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxApplicationO
fOverlayApproachAbstract

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInFair
ValueOfFinancialLiabili
tyAttributableToChangeIn
CreditRiskOfLiability

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreads

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

Sklic

razkritje: MRS 1, 91.(b) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MRS 1, 7.
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
vijo, povezan s spremembo vrednosti v bazičnih točkah
izraženih valutnih tečajnih razmikov. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
vijo, spremembe poštene vrednosti finančne obveznosti,
ki jo je mogoče pripisati spremembam kreditnega
tveganja obveznosti. [glej: Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo; Kreditno tveganje [member]]

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
vijo, povezanega z varovanjem denarnih tokov pred razkritje: MRS 1, 7. člen
tveganjem. [glej: Varovanje denarnih tokov pred tvega
njem [member]; Drugi vseobsegajoči donos pred obdav
čitvijo]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
vijo, povezan s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za
prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za
prodajo; Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo]

SL

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, finančna
sredstva, razpoložljiva za
prodajo

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, uporaba
izravnalnega
pristopa
[abstract]

Drugi vseobsegajoči donos Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MSRP 4, 35.D(b) člen –
pred obdavčitvijo, uporaba vijo, povezanega z uporabo izravnalnega pristopa. [glej: začetek veljavnosti ob prvi
izravnalnega pristopa
Drugi vseobsegajoči donos]
uporabi MSRP 9

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxApplicationO
fOverlayApproach

X duration credit

Pojasnilo oznake

Drugi vseobsegajoči donos Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
vijo. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
pred obdavčitvijo

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

OtherComprehensiveInco
meBeforeTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosses
FromInvestmentsInEqui
tyInstruments

ifrs-full

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, dobički
(izgube) iz naložb v kapi
talske instrumente

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxFinancialAs
setsMeasuredAtFairValueT
hroughOtherComprehensi
veIncome

ifrs-full

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
vijo, povezanega z dobički (izgubami) iz sprememb
poštene vrednosti naložb v kapitalske instrumente, ki
jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
vijo, povezanega s finančnimi sredstvi, merjenimi po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
[glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa; Drugi vseobsega
joči donos]

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MSRP 7, 20.(a)(vii) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MSRP 7, 20.(a)(viii) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

Drugi vseobsegajoči donos Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
pred obdavčitvijo, tečajne vijo, povezan s tečajnimi razlikami pri prevedbi računo razkritje: MRS 1, 7. člen
razlike pri prevedbi
vodskih izkazov poslovnih enot v tujini. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo]

X duration credit

X duration credit

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxExchangeDif
ferencesOnTranslation

ifrs-full

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
vijo, sprememba vrednosti terminskih elementov termin
skih pogodb. [glej: Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo]

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

Sklic

Pojasnilo oznake

Drugi vseobsegajoči donos Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
pred obdavčitvijo, spre vijo, povezanega s spremembo časovne vrednosti opcij.
memba vrednosti časovne [glej: Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo]
vrednosti opcij

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, finančna
sredstva,
merjena
po
pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa

X duration credit

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions

ifrs-full

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, spre
memba vrednosti termin
skih elementov terminskih
pogodb

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContracts

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

X duration credit

X duration credit

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosse
sOnRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlans

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosse
sOnRevaluation

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxHedgesOfNe
tInvestmentsInForeignOpe
rations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosse
sOnHedgingInstrumentsT
hatHedgeInvestmentsInE
quityInstruments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

Sklic

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
vijo, povezanega z dobički (izgubami) iz ponovnega razkritje: MRS 1, 7. člen
merjenja programov z določenimi zaslužki, ki zajemajo
aktuarske dobičke in izgube; donos sredstev programa,
razen zneskov, ki so vključeni v čiste obresti na čisto
obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka); ter vse spremembe učinka zgornje meje sred
stva, razen zneskov, ki so vključeni v čiste obresti na
čisto obveznost za določene zaslužke (sredstvo določe
nega zaslužka). [glej: Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo; Programi z določenimi zaslužki [member];
Sredstva programa [member]; Čista obveznost za dolo
čene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
vijo, povezanega z dobički (izgubami) iz instrumentov
za varovanje pred tveganjem, s katerimi se pred tvega
njem varujejo naložbe v kapitalske instrumente, ki jih je
podjetje določilo kot merjene po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Drugi vseobsega
joči donos pred obdavčitvijo]

Pojasnilo oznake

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, varo
vanje čistih naložb v
poslovne enote v tujini

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
vijo, povezanega z varovanjem čistih naložb v poslovne
enote v tujini. [glej: Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo]

razkritje: MRS 39, 102.(a) člen,
razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
razkritje: MSRP 9, 6.5.13.(a) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018

SL

Drugi vseobsegajoči donos Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
pred obdavčitvijo, dobički vijo, povezanega z dobički (izgubami) v zvezi s spre razkritje: MRS 1, 7. člen
(izgube) pri prevrednotenju membami presežka iz prevrednotenja. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo; Presežek iz
prevrednotenja]

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, dobički
(izgube) iz ponovnega
merjenja programov z
določenimi zaslužki

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, dobički
(izgube) iz instrumentov
za varovanje pred tvega
njem, s katerimi se pred
tveganjem varujejo naložbe
v kapitalske instrumente

Označba

L 143/638
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OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproach

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MSRP 14, 22.(a) člen
vijo, povezanega s čistim gibanjem stanj na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ki je povezano
s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid.
[glej: Stanja na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [member]; Drugi vseobsegajoči
donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MSRP 14, 22.(b) člen
vijo, povezanega s čistim gibanjem stanj na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ki je povezano
s postavkami, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid.
[glej: Stanja na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [member]; Drugi vseobsegajoči
donos]

Pojasnilo oznake

Drugi vseobsegajoči donos, Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 4, 35.D(b) člen –
čisti znesek po odštetju po odštetju davka, povezanega z uporabo izravnalnega začetek veljavnosti ob prvi
davka, uporaba izravnal pristopa. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
uporabi MSRP 9
nega pristopa

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, čisto
gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, pove
zano s postavkami, ki ne
bodo prerazvrščene v
poslovni izid

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, čisto
gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, pove
zano s postavkami, ki
bodo prerazvrščene v
poslovni izid [abstract]

Drugi vseobsegajoči donos
pred obdavčitvijo, čisto
gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, pove
zano s postavkami, ki
bodo prerazvrščene v
poslovni izid

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes
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X duration credit

X duration credit

X duration credit

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxCashFlowHed
ges

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInFair
ValueOfFinancialLiabili
tyAttributableToChangeIn
CreditRiskOfLiability

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreads

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsThatHedgeTime
periodRelatedHedgedItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, sprememba vred
nosti v bazičnih točkah
izraženih valutnih tečajnih
razmikov, s katerimi se
varujejo na časovnem
obdobju temelječe pred
tveganjem
varovane
postavke

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, sprememba vred
nosti v bazičnih točkah
izraženih valutnih tečajnih
razmikov

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, sprememba poštene
vrednosti finančne obvez
nosti, ki jo je mogoče
pripisati
spremembam
kreditnega tveganja obvez
nosti

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, varovanje denarnih
tokov pred tveganjem

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, finančna sredstva,
razpoložljiva za prodajo

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, uporaba izravnal
nega pristopa [abstract]

Označba

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(c) člen –
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti v začetek veljavnosti 1.1.2018
bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov, s
katerimi se varujejo na časovnem obdobju temelječe
pred tveganjem varovane postavke. [glej: Drugi vseobse
gajoči donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti v
bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska
po odštetju davka, povezanega s spremembami poštene
vrednosti finančne obveznosti, ki jo je mogoče pripisati
spremembam kreditnega tveganja obveznosti. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos; Kreditno tveganje [member];
Finančne obveznosti]

člen,

razkritje: MRS 1, 91.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MRS 1, 7.
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

Sklic

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 91.(a)
po odštetju davka, povezanega z varovanjem denarnih razkritje: MRS 1, 7. člen
tokov pred tveganjem. [glej: Varovanje denarnih tokov
pred tveganjem [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska
po odštetju davka, povezanega s finančnimi sredstvi,
razpoložljivimi za prodajo. [glej: Finančna sredstva,
razpoložljiva za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

OtherComprehensiveInco X duration credit
meNetOfTaxAvailableforsa
leFinancialAssets

ifrs-full

Element type and
attributes

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproachAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsThatHedgeTran
sactionRelatedHedgedItems

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContracts

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContractsThatHed
geTimeperiodRelatedHed
gedItems

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContractsThatHed
geTransactionRelatedHed
gedItems

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, sprememba vred
nosti časovne vrednosti
opcij

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, sprememba vred
nosti terminskih elementov
terminskih pogodb, s kate
rimi se varujejo na transak
ciji temelječe pred tvega
njem varovane postavke

X duration credit

X duration credit

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, sprememba vred
nosti terminskih elementov
terminskih pogodb, s kate
rimi se varujejo na
časovnem obdobju teme
lječe pred tveganjem varo
vane postavke

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, sprememba vred
nosti terminskih elementov
terminskih pogodb

X duration credit

Sklic

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti
časovne vrednosti opcij. [glej: Drugi vseobsegajoči
donos]

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(c) člen –
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti začetek veljavnosti 1.1.2018
terminskih elementov terminskih pogodb, s katerimi se
varujejo na transakciji temelječe pred tveganjem varo
vane postavke. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(c) člen –
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti začetek veljavnosti 1.1.2018
terminskih elementov terminskih pogodb, s katerimi se
varujejo na časovnem obdobju temelječe pred tveganjem
varovane postavke. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti
terminskih elementov terminskih pogodb. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(c) člen –
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti v začetek veljavnosti 1.1.2018
bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov, s
katerimi se varujejo na transakciji temelječe pred tvega
njem varovane postavke. [glej: Drugi vseobsegajoči
donos]

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, sprememba vred
nosti v bazičnih točkah
izraženih valutnih tečajnih
razmikov, s katerimi se
varujejo na transakciji
temelječe pred tveganjem
varovane postavke

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/641

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, finančna sredstva,
merjena po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, dobički (izgube) iz
naložb v kapitalske instru
mente

OtherComprehensiveInco X duration credit
meNetOfTaxFinancialAsset
sMeasuredAtFairValueT
hroughOtherComprehensi
veIncome

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosses
FromInvestmentsInEqui
tyInstruments

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, tečajne razlike pri
prevedbi

Sklic

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska
po odštetju davka, povezanega z dobički (izgubami) iz
sprememb poštene vrednosti naložb v kapitalske instru
mente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska
po odštetju davka, povezanega s finančnimi sredstvi,
merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsega
jočega donosa. [glej: Finančna sredstva, merjena po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa;
Drugi vseobsegajoči donos]

člen,

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 91.(a)
po odštetju davka, povezanega s tečajnimi razlikami pri razkritje: MRS 1, 7. člen
prevedbi računovodskih izkazov poslovnih enot v tujini.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(b) člen –
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti začetek veljavnosti 1.1.2018
časovne vrednosti opcij, s katerimi se varujejo na tran
sakciji temelječe pred tveganjem varovane postavke.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(b) člen –
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti začetek veljavnosti 1.1.2018
časovne vrednosti opcij, s katerimi se varujejo na
časovnem obdobju temelječe pred tveganjem varovane
postavke. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxExchangeDif
ferencesOnTranslation

ifrs-full

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, sprememba vred
nosti časovne vrednosti
opcij, s katerimi se varujejo
na transakciji temelječe
pred tveganjem varovane
postavke

X duration credit

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfTimeValueOfOp
tionsThatHedgeTransac
tionRelatedHedgedItems

ifrs-full

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, sprememba vred
nosti časovne vrednosti
opcij, s katerimi se varujejo
na časovnem obdobju
temelječe pred tveganjem
varovane postavke

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfTimeValueOfOp
tionsThatHedgeTimeperio
dRelatedHedgedItems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlans

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnRevaluation

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxHedgesOfNe
tInvestmentsInForeignOpe
rations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, varovanje čistih
naložb v poslovne enote
v tujini

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, dobički (izgube) pri
prevrednotenju

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, dobički (izgube) iz
ponovnega
merjenja
programov z določenimi
zaslužki

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, dobički (izgube) iz
instrumentov za varovanje
pred tveganjem, s katerimi
se pred tveganjem varujejo
naložbe
v
kapitalske
instrumente

Označba

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska
po odštetju davka, povezanega z varovanjem čistih
naložb v poslovne enote v tujini. [glej: Drugi vseobse
gajoči donos]

člen,

razkritje: MRS 39, 102.(a) člen,
razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
razkritje: MSRP 9, 6.5.13.(a) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 91.(a)
po odštetju davka, povezanega z dobički (izgubami) v razkritje: MRS 1, 7. člen
zvezi s spremembami presežka iz prevrednotenja. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos; Presežek iz prevrednotenja]

člen,

razkritje: MRS 1, 7. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 1, 91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska
po odštetju davka, povezanega z dobički (izgubami) iz
instrumentov za varovanje pred tveganjem, s katerimi se
pred tveganjem varujejo naložbe v kapitalske instru
mente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 91.(a)
po odštetju davka, povezanega z dobički (izgubami) iz razkritje: MRS 1, 7. člen
ponovnega merjenja programov z določenimi zaslužki,
ki zajemajo aktuarske dobičke in izgube; donos sredstev
programa, razen zneskov, ki so vključeni v čiste obresti
na čisto obveznost za določene zaslužke (sredstvo dolo
čenega zaslužka); ter vse spremembe učinka zgornje
meje sredstva, razen zneskov, ki so vključeni v čiste
obresti na čisto obveznost za določene zaslužke (sred
stvo določenega zaslužka). [glej: Drugi vseobsegajoči
donos; Programi z določenimi zaslužki [member]; Sred
stva programa [member]; Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

Sklic

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnHedgingInstrumentsT
hatHedgeInvestmentsInE
quityInstruments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

OtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 14, 22.(a) člen,
po odštetju davka, povezanega s čistim gibanjem stanj razkritje: MSRP 14, 35. člen
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije,
ki je povezano s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v
poslovni izid. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije [member]; Drugi vseobsega
joči donos]

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 14, 22.(b) člen,
po odštetju davka, povezanega s čistim gibanjem stanj razkritje: MSRP 14, 35. člen
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije,
ki je povezano s postavkami, ki bodo prerazvrščene v
poslovni izid. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije [member]; Drugi vseobsega
joči donos]

Pojasnilo oznake

Drugi vseobsegajoči donos, Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki bo preraz splošna praksa: MRS 1, IG6. člen,
ki bo prerazvrščen v vrščen v poslovni izid, pred obdavčitvijo. [glej: Drugi splošna praksa: MRS 1, 82.A člen
poslovni izid, pred obdav vseobsegajoči donos]
čitvijo

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, čisto gibanje stanj
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, povezano s
postavkami, ki ne bodo
prerazvrščene v poslovni
izid

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, čisto gibanje stanj
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, povezano s
postavkami,
ki
bodo
prerazvrščene v poslovni
izid [abstract]

Drugi vseobsegajoči donos,
čisti znesek po odštetju
davka, čisto gibanje stanj
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, povezano s
postavkami,
ki
bodo
prerazvrščene v poslovni
izid

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

L 143/644
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29.5.2019

OtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

OtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossBefore
Tax

OtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOf
Tax

OtherContingentLiabilitie
sMember

OtherCurrentAssets

OtherCurrentBorrowing
sAndCurrentPortionOfOt
herNoncurrentBorrowings

OtherCurrentFinancialAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Druga kratkoročna najeta Znesek drugih kratkoročnih najetih posojil in kratkoro splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
posojila in kratkoročni del čnega dela drugih nekratkoročnih najetih posojil. [glej: člen
drugih
nekratkoročnih Druga najeta posojila]
najetih posojil

Druga
kratkoročna Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, ki jih podjetje razkritje: MRS 1, 54.(d) člen
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
finančna sredstva
Druga finančna sredstva; Kratkoročna finančna sredstva]

X instant debit

Druga kratkoročna sred Znesek kratkoročnih sredstev, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 55. člen
stva
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Kratkoročna
sredstva]

X instant credit

X instant debit

Druge pogojne obveznosti Ta pripadnik pomeni pogojne obveznosti, ki jih podjetje primer: MRS 37, 88. člen
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
[member]
Pogojne obveznosti [member]]

Drugi vseobsegajoči donos, Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki ne bo primer: MRS 1, IG6. člen, primer:
ki ne bo prerazvrščen v prerazvrščen v poslovni izid, čisti znesek po odštetju MRS 1, 82.A člen
poslovni izid, čisti znesek davka. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
po odštetju davka

X duration credit

SL

member

Drugi vseobsegajoči donos, Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki ne bo splošna praksa: MRS 1, IG6. člen,
ki ne bo prerazvrščen v prerazvrščen v poslovni izid, pred obdavčitvijo. [glej: splošna praksa: MRS 1, 82.A člen
poslovni izid, pred obdav Drugi vseobsegajoči donos]
čitvijo

Drugi vseobsegajoči donos, Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki bo preraz primer: MRS 1, IG6. člen, primer:
ki bo prerazvrščen v vrščen v poslovni izid, čisti znesek po odštetju davka. MRS 1, 82.A člen
poslovni izid, čisti znesek [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
po odštetju davka

Označba

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes
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X instant debit

X instant credit

X instant credit

X instant debit

OtherCurrentNonfinancia
lAssets

OtherCurrentNonfinancial
Liabilities

OtherCurrentPayables

OtherCurrentReceivables

OtherDebtInstrumentsHeld

OtherDecreasesAggregate
DifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedU
singValuationTechni
queYetToBeRecognised

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Drugi dolžniški
menti v posesti

Druga zmanjšanja, skupna
razlika med pošteno vred
nostjo ob začetnem pripo
znanju in transakcijsko
ceno, ki se še mora pripo
znati v poslovnem izidu

X duration

Zmanjšanje skupne razlike med pošteno vrednostjo ob primer: MSRP 7, IG14. člen,
začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno finančnih primer: MSRP 7, 28.(b) člen
instrumentov, ki se še mora pripoznati v poslovnem
izidu in ki ga podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
ali pojasnilu. [glej: Skupna razlika med pošteno vred
nostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno,
ki se še mora pripoznati v poslovnem izidu; Finančni
instrumenti, razred [member]]

instru Znesek dolžniških instrumentov, ki jih ima podjetje v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
posesti in jih ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas člen
nilu. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti]

Druge kratkoročne terjatve Znesek drugih kratkoročnih terjatev. [glej: Druge terja primer: MRS 1, 78.(b) člen
tve]

Druge
kratkoročne Znesek kratkoročnih poslovnih obveznosti, ki jih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
poslovne obveznosti
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

Druge kratkoročne nefi Znesek kratkoročnih nefinančnih obveznosti, ki jih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
nančne obveznosti
[glej: Druge finančne obveznosti]

Druga kratkoročna nefi Znesek kratkoročnih nefinančnih sredstev, ki jih podjetje splošna praksa: MRS 1, 55. člen
nančna sredstva
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
Finančna sredstva]

Druge kratkoročne obvez Znesek kratkoročnih obveznosti, ki jih podjetje ne splošna praksa: MRS 1, 55. člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Krat
nosti
koročne obveznosti]

Druge
kratkoročne Znesek kratkoročnih finančnih obveznosti, ki jih razkritje: MRS 1, 54.(m) člen,
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. razkritje: MSRP 12, B13.(b) člen
finančne obveznosti
[glej: Druge finančne obveznosti; Kratkoročne finančne
obveznosti]

Označba

SL

X instant debit

X instant credit

OtherCurrentLiabilities

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

OtherCurrentFinancialLia
bilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Element type and
attributes

member

OtherEmployeeExpense

OtherEnvironmentRelated
ContingentLiabilityMember

OtherEnvironmentRelated
ProvisionMember

OtherEquityInterest

OtherEquityInterestMem
ber

OtherEquitySecuritiesMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Drugi deleži v lastniškem Ta pripadnik pomeni deleže v lastniškem kapitalu razkritje: MRS 1, 106. člen
podjetja brez osnovnega kapitala, ki jih podjetje ne
kapitalu [member]
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

Drugi lastniški vrednostni Ta pripadnik pomeni kapitalske instrumente, ki jih primer: MSRP 13, IE60. člen,
papirji [member]
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. primer: MSRP 13, 94. člen

member

Drugi deleži v lastniškem Znesek deležev v lastniškem kapitalu podjetja brez primer: MRS 1, 78.(e) člen
kapitalu
osnovnega kapitala, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v
istem izkazu ali pojasnilu.

Druge rezervacije v zvezi z Ta pripadnik pomeni rezervacije v zvezi z okoljem, ki splošna praksa: MRS 37, 84. člen
jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas
okoljem [member]
nilu. [glej: Druge rezervacije [member]]

Druge pogojne obveznosti Ta pripadnik pomeni pogojne obveznosti v zvezi z splošna praksa: MRS 37, 88. člen
v zvezi z okoljem [mem okoljem, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
ber]
ali pojasnilu. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

Drugi izdatki za zapo Znesek izdatkov za zaposlence, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 19, 5. člen
slence
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

member

X instant credit

Sklic

Znesek razlik med denarnimi sredstvi in njihovimi splošna praksa: MRS 7, 45. člen
ustrezniki v izkazu denarnih tokov in izkazu finančnega
položaja, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem
izkazu ali pojasnilu. [glej: Denarna sredstva in njihovi
ustrezniki]

Pojasnilo oznake

Druge odtujitve sredstev Ta pripadnik pomeni odtujitve sredstev, ki jih podjetje primer: MRS 10, 22.(c) člen
[member]
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

Druge razlike denarnih
sredstev in njihovih ustrez
nikov v izkazu denarnih
tokov

Označba

SL

member

X duration debit

OtherDisposalsOfAsset
sMember

member

OtherDifferencesToCas
X instant credit
hAndCashEquivalentsInSta
tementOfCashFlows

Element name/role URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration debit

X duration debit

X duration credit

X duration debit

OtherExpenseByFunction

OtherExpenseByNature

OtherFeeAndCommissio
nExpense

OtherFeeAndCommissio
nIncome

OtherFinanceCost

OtherFinanceIncome

OtherFinanceIncomeCost

OtherFinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek odhodkov, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v primer: MRS 1, 102. člen, razkri
istem izkazu ali pojasnilu, če podjetje za analizo tje: MRS 1, 99. člen
odhodkov uporablja obliko „po naravi odhodkov“. [glej:
Odhodki, po naravi]

Znesek finančnih prihodkov, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Finančni člen
prihodki]

Znesek stroškov financiranja, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Stroški finan člen
ciranja]

Znesek prihodkov iz provizij, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Prihodki iz člen
naslova provizij]

Druga finančna sredstva

Znesek finančnih sredstev, ki jih podjetje ne razkrije razkritje: MRS 1, 54.(d) člen
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Finančna sred
stva]

Drugi finančni prihodki Znesek finančnih prihodkov ali stroškov financiranja, ki splošna praksa: MRS 1, 85. člen
(stroški financiranja)
jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas
nilu. [glej: Finančni prihodki (stroški financiranja)]

Drugi finančni prihodki

Drugi stroški financiranja

Drugi prihodki iz provizij

Drugi odhodki za provizije Znesek odhodkov za provizije, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Odhodki za člen
provizije]

Drugi odhodki, po naravi

Uradni list Evropske unije

X instant debit

X duration credit

Pojasnilo oznake

Drugi odhodki, po vlogah Znesek odhodkov, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v primer: MRS 1, 103. člen, razkri
istem izkazu ali pojasnilu, če podjetje za analizo tje: MRS 1, 99. člen, razkritje:
odhodkov uporablja obliko „po vlogi odhodkov“.
MRS 26, 35.(b)(vii) člen

Označba

SL

X duration credit

Element type and
attributes

Element name/role URI

Prefix
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OtherImpairedAssetsMem
ber

OtherIncome

OtherIncomeExpenseFrom X duration credit
SubsidiariesJointlyControl
ledEntitiesAndAssociates

OtherIncreasesAggregate
DifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedU
singValuationTechni
queYetToBeRecognised

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration

Pojasnilo oznake

Sklic

Dobički (izgube), ki jih podjetje ne razkrije ločeno v splošna praksa: MRS 1, 102. člen,
istem izkazu ali pojasnilu.
splošna praksa: MRS 1, 103. člen

Druga povečanja, skupna
razlika med pošteno vred
nostjo ob začetnem pripo
znanju in transakcijsko
ceno, ki se še mora pripo
znati v poslovnem izidu

Drugi prihodki (odhodki)
od
odvisnih
podjetij,
skupaj
obvladovanih
podjetij in pridruženih
podjetij

Drugi prihodki

Povečanje skupne razlike med pošteno vrednostjo ob primer: MSRP 7, IG14. člen,
začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno finančnih primer: MSRP 7, 28.(b) člen
instrumentov, ki se še mora pripoznati v poslovnem
izidu in ki ga podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
ali pojasnilu. [glej: Skupna razlika med pošteno vred
nostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno,
ki se še mora pripoznati v poslovnem izidu; Finančni
instrumenti, razred [member]]

Znesek prihodkov ali odhodkov od odvisnih podjetij, splošna praksa: MRS 1, 85. člen
skupaj obvladovanih podjetij in pridruženih podjetij, ki
jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas
nilu. [glej: Pridružena podjetja [member]; Odvisna
podjetja [member]]

Znesek poslovnih prihodkov, ki jih podjetje ne razkrije primer: MRS 1, 103. člen, primer:
MRS 1, 102. člen, razkritje: MRS
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
26, 35.(b)(iv) člen

Druga oslabljena sredstva Ta pripadnik pomeni oslabljena sredstva, ki jih podjetje primer: MRS 36, 127. člen
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[member]

Drugi dobički (izgube)

Druge finančne obveznosti Znesek finančnih obveznosti, ki jih podjetje ne razkrije razkritje: MRS 1, 54.(m) člen
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Finančne
obveznosti]

Označba

SL

X duration credit

member

X duration credit

OtherGainsLosses

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

OtherFinancialLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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OtherIntangibleAssets

OtherIntangibleAsset
sMember

ifrs-full

ifrs-full

neopredmetena Znesek neopredmetenih sredstev, ki jih podjetje ne splošna praksa: MRS 38, 119.
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: člen
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Drugi pritoki (odtoki) Pritoki (odtoki) denarnih sredstev, razvrščeni kot razkritje: MRS 7, 14. člen
denarnih sredstev, razvrš poslovne dejavnosti, ki jih podjetje ne razkrije ločeno
čeni kot poslovne dejavno v istem izkazu ali pojasnilu.
sti

Druga
neopredmetena Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki splošna praksa: MRS 38, 119.
sredstva [member]
jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas člen
nilu. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega
imena]

X duration debit

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsOperatin
gActivities

ifrs-full

Drugi pritoki (odtoki) Pritoki (odtoki) denarnih sredstev, razvrščeni kot dejav razkritje: MRS 7, 21. člen
denarnih sredstev, razvrš nosti naložbenja, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v
čeni kot dejavnosti nalož istem izkazu ali pojasnilu.
benja

Drugi pritoki (odtoki) Pritoki (odtoki) denarnih sredstev, razvrščeni kot aktiv razkritje: MRS 7, 21. člen
denarnih sredstev, razvrš nosti financiranja, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v
čeni kot aktivnosti financi istem izkazu ali pojasnilu.
ranja

Znesek posamično nepomembnih sestavin drugega splošna praksa: MRS 1, 85. člen
vseobsegajočega donosa, čistega zneska po odštetju
davka, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
ali pojasnilu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

member

X duration debit

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsInvestin
gActivities

ifrs-full

Sklic

Znesek posamično nepomembnih sestavin drugega splošna praksa: MRS 1, 85. člen
vseobsegajočega donosa pred obdavčitvijo, ki jih podjetje
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo]

Pojasnilo oznake

Druga
sredstva

X duration debit

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsFinancin
gActivities

ifrs-full

Druge posamično nepo
membne sestavine drugega
vseobsegajočega
donosa
pred obdavčitvijo, čisti
znesek po odštetju davka

Druge posamično nepo
membne sestavine drugega
vseobsegajočega
donosa
pred obdavčitvijo

Označba

SL

X instant debit

X duration credit

OtherIndividuallyImmate
rialComponentsOfOther
ComprehensiveIncomeNe
tOfTax

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

OtherIndividuallyImmate
rialComponentsOfOther
ComprehensiveIncomeBe
foreTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Druge
rezervacije

Druge
pomembne Kakršna koli druga bistvena predpostavka, ki se upora splošna praksa: MRS 19, 144.
aktuarske predpostavke
blja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotav člen
ljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke.
[glej: Aktuarske predpostavke [member]; Obveza za
določene zaslužke, po sedanji vrednosti]

X duration debit

X instant credit

X.XX instant

OtherLongtermBenefits

OtherLongtermProvisions

OtherMaterialActuarialAs
sumptions

OtherMaterialActuarialAs
sumptionsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Znesek obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in primer: MSRP 4, IG22. člen,
pozavarovalnih pogodb, ki jih podjetje ne razkrije primer: MSRP 4, 37.(b) člen
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Obveznosti
iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih
pogodb]

Druge
aktuarske
[member]

pomembne Ta pripadnik pomeni pomembne aktuarske pred splošna praksa: MRS 19, 145.
predpostavke postavke, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem člen
izkazu ali pojasnilu. [glej: Aktuarske predpostavke
[member]]

nekratkoročne Znesek nekratkoročnih rezervacij razen rezervacij za razkritje: MRS 1, 78.(d) člen
zaslužke zaposlencev. [glej: Nekratkoročne rezervacije]

SL

Drugi dolgoročni zaslužki Znesek drugih dolgoročnih zaslužkov zaposlencev razen splošna praksa: MRS 19, 158.
pozaposlitvenih zaslužkov in odpravnin. Taki zaslužki člen
zaposlencev
lahko zajemajo plačila za dolgotrajne odsotnosti, jubi
lejne nagrade ali druge nagrade za dolgo službovanje,
nadomestila za čas dolgotrajne delovne nezmožnosti,
dolgoročno udeležbo v dobičku, premije in dolgoročno
odložene prejemke. [glej: Odhodki za zaslužke zaposlen
cev]

Druge
obveznosti
iz
naslova izdanih zavaro
valnih in pozavarovalnih
pogodb

Znesek obveznosti, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v splošna praksa: MRS 1, 55. člen
istem izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

X instant credit

Druge obveznosti

OtherLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

X instant credit

ifrs-full

Znesek zalog, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem splošna praksa: MRS 2, 37. člen
izkazu ali pojasnilu. [glej: Zaloge]

Pojasnilo oznake

OtherLiabilities

Druge kratkoročne zaloge

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

OtherInventories

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Druga nekratkoročna nefi Znesek nekratkoročnih nefinančnih sredstev, ki jih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
nančna sredstva
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Finančna sredstva]

Druge nekratkoročne nefi Znesek nekratkoročnih nefinančnih obveznosti, ki jih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
nančne obveznosti
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Druge finančne obveznosti]

OtherNoncurrentLiabilities

OtherNoncurrentNonfinan X instant debit
cialAssets

OtherNoncurrentNonfinan X instant credit
cialLiabilities

OtherNoncurrentPayables

OtherNoncurrentReceiva
bles

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Druge
terjatve

nekratkoročne Znesek drugih nekratkoročnih terjatev. [glej: Druge terja primer: MRS 1, 78.(b) člen
tve]

Druge
nekratkoročne Znesek nekratkoročnih poslovnih obveznosti, ki jih splošna praksa: MRS 1, 55. člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
poslovne obveznosti

Druge
nekratkoročne Znesek nekratkoročnih obveznosti, ki jih podjetje ne splošna praksa: MRS 1, 55. člen
obveznosti
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Nekrat
koročne obveznosti]

Uradni list Evropske unije

X instant debit

X instant credit

X instant credit

X instant credit

OtherNoncurrentFinancial
Liabilities

ifrs-full

SL

Druge
nekratkoročne Znesek nekratkoročnih finančnih obveznosti, ki jih razkritje: MRS 1, 54.(m) člen,
finančne obveznosti
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. razkritje: MSRP 12, B13.(c) člen
[glej: Druge finančne obveznosti]

Druga
nekratkoročna Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, ki jih podjetje razkritje: MRS 1, 54.(d) člen
finančna sredstva
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
Druga finančna sredstva]

X instant debit

OtherNoncurrentFinancia
lAssets

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Druge pomembne nede Znesek pomembnih nedenarnih postavk razen amortiza razkritje: MSRP 8, 23.(i) člen,
cije.
razkritje: MSRP 8, 28.(e) člen
narne postavke

Označba

Druga nekratkoročna sred Znesek nekratkoročnih sredstev, ki jih podjetje ne splošna praksa: MRS 1, 55. člen
stva
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Nekrat
koročna sredstva]

OtherNoncurrentAssets

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

X instant debit

OtherMaterialNoncashI
tems

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Tveganje
spremembe Ta pripadnik pomeni vrsto tržnega tveganja, ki pred razkritje: MSRP 7, Opredelitve
drugih cen [member]
stavlja tveganje, da bodo poštena vrednost ali prihodnji pojmov
denarni tokovi finančnega instrumenta nihali zaradi
sprememb tržnih cen (brez sprememb, povezanih s
tveganjem spremembe obrestne mere ali valutnim tvega
njem), ne glede na to, ali so te spremembe posledica
dejavnikov, ki so značilni za posamezni finančni instru
ment ali njegovega izdajatelja, ali dejavnikov, ki vplivajo
na vse podobne finančne instrumente, s katerimi se
trguje na trgu. [glej: Valutno tveganje [member];
Tveganje spremembe obrestne mere [member]; Finančni
instrumenti, razred [member]]

Druga
opredmetena Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih podjetje splošna praksa: MRS 16, 37. člen
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva]

Druga
opredmetena Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih splošna praksa: MRS 16, 37. člen
osnovna sredstva [mem sredstev, ki predstavlja opredmetena osnovna sredstva,
ber]
ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali
pojasnilu. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

member

X instant debit

member

OtherPayables

OtherPriceRiskMember

OtherPropertyPlantAndE
quipment

OtherPropertyPlantAndE
quipmentMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Druge poslovne obveznosti Zneski poslovnih obveznosti, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 55. člen
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

Drugi poslovni prihodki Znesek poslovnih prihodkov (odhodkov), ki jih podjetje splošna praksa: MRS 1, 85. člen
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
(odhodki)

X duration credit

OtherOperatingIncomeEx
pense

ifrs-full

X instant credit

Druge nefinančne obvez Znesek nefinančnih obveznosti, ki jih podjetje ne splošna praksa: MRS 1, 55. člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
nosti
Druge finančne obveznosti]

X instant credit

OtherNonfinancialLiabili
ties

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Druga nefinančna sredstva Znesek nefinančnih sredstev, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 55. člen
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Finančna sred
stva]

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

OtherNonfinancialAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
SL
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Sklic

Druga stanja v dobro na Znesek stanj v dobro na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, IE5. člen,
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ki jih podjetje ne razkrije primer: MSRP 14, 25. člen
zaradi zakonske regulacije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Stanja v
dobro na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije]
Druga stanja v breme na Znesek stanj v breme na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, IE5. člen,
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ki jih podjetje ne razkrije primer: MSRP 14, 25. člen
zaradi zakonske regulacije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Stanja v
breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije]

X instant credit

X instant debit

OtherRegulatoryDeferra
lAccountCreditBalances

OtherRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalances

OtherRelatedPartiesMem
ber

OtherReserves

OtherReservesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezerve v primer: MRS 1, 78.(e) člen
okviru lastniškega kapitala, brez zadržanega čistega dobi
čka. [glej: Zadržani čisti dobiček]

Uradni list Evropske unije

Druge rezerve [abstract]

Druge rezerve

Druge povezane stranke Ta pripadnik pomeni povezane stranke, ki jih podjetje razkritje: MRS 24, 19.(g) člen
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
[member]
Povezane stranke [member]]

SL

member

Znesek terjatev, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem primer: MRS 1, 78.(b) člen
izkazu ali pojasnilu.

X instant debit

OtherReceivables

ifrs-full

Druge terjatve

Druge rezervacije [mem Ta pripadnik pomeni rezervacije razen rezervacij za razkritje: MRS 37, 84. člen
zaslužke zaposlencev. Pomeni tudi standardno vrednost
ber]
za os „Razredi drugih rezervacij“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik. [glej: Rezervacije]

OtherProvisionsMember

ifrs-full

member

Druge rezervacije [abstract]

Znesek rezervacij razen rezervacij za zaslužke zaposlen razkritje: MRS 1, 78.(d) člen,
cev. [glej: Rezervacije]
razkritje: MRS 37, 84.(a) člen

Pojasnilo oznake

OtherProvisionsAbstract

Druge rezervacije

Označba

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

OtherProvisions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/654
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X instant credit

X instant credit

OtherShorttermProvisions

OtherTangibleOrIntangi
bleAssetsTransferred

ifrs-full

ifrs-full

Druga prenesena opred Poštena vrednost drugih opredmetenih ali neopred razkritje: MSRP 3, B64.(f)(ii) člen
metena ali neopredmetena metenih osnovnih sredstev (vključno s podjetjem ali
sredstva
odvisnim podjetjem prevzemnika), ki so bila prenesena
kot nadomestilo v poslovni združitvi, na dan prevzema,
ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem pojasnilu. [glej:
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena; Poslovne
združitve [member]; Odvisna podjetja [member]]

SL

Druge kratkoročne rezer Znesek kratkoročnih rezervacij razen rezervacij za razkritje: MRS 1, 78.(d) člen
vacije
zaslužke zaposlencev. [glej: Rezervacije]

Drugi kratkoročni zaslužki Znesek odhodkov za zaslužke zaposlencev (razen splošna praksa: MRS 19, 9. člen
odpravnin), ki bodo po pričakovanju v celoti poravnani
zaposlencev
v 12 mesecih od konca letnega poročevalskega obdobja,
v katerem zaposlenci opravijo storitve, povezane z njimi,
in ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali
pojasnilu. [glej: Odhodki za zaslužke zaposlencev]

X duration debit

OtherShorttermEmployee
Benefits

ifrs-full

Druge razveljavitve rezer Znesek razveljavitev (stornov) rezervacij, ki jih podjetje razkritje: MRS 1, 98.(g) člen
vacij
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
Rezervacije]

Znesek prihodkov iz virov, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Prihodki]
člen, razkritje: MRS 18, 35.(b)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

X duration credit

OtherReversalsOfProvi
sions

ifrs-full

Sklic

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki razkritje: MRS 1, 106. člen,
predstavlja rezerve v okviru lastniškega kapitala, brez razkritje: MRS 1, 79.(b) člen
zadržanega čistega dobička Predstavlja tudi standardno
vrednost za os „Rezerve v okviru lastniškega kapitala“, če
se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Zadržani
čisti dobiček]

Pojasnilo oznake

Drugi prihodki

Druge rezerve [member]

Označba

X duration credit

OtherRevenue

ifrs-full

member

Element type and
attributes

OtherReservesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Drugi prihodki (odhodki) Znesek prihodkov (odhodkov) iz trgovanja, ki jih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
iz trgovanja
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. člen
[glej: Prihodki (odhodki) iz trgovanja]

Drugo delo, ki ga je opra Znesek lastnega dela podjetja, usredstvenega iz postavk, primer: MRS 1, IG6. člen, splošna
vilo podjetje in je bilo ki so bile prvotno razvrščene kot stroški, ki ga podjetje praksa: MRS 1, 85. člen
usredstveno
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

member

X duration credit

X duration credit

X duration credit

X.XX duration

OtherTemporaryDifferen
cesMember

OtherTradingIncomeEx
pense

OtherWorkPerformed
ByEntityAndCapitalised

OutflowsOfCashFromInve
stingActivities

OutputOfAgriculturalPro
duce

OutstandingBalancesForRe
latedPartyTransactionsAb
stract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

kmetijskega Izložek kmetijskega pridelka podjetja.

splošna
praksa:
46.(b)(ii) člen

MRS

41,

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

Uradni list Evropske unije

Neporavnani zneski za
transakcije s povezanimi
strankami [abstract]

Izložek
pridelka

Odtoki denarnih sredstev Denarni odtok za dejavnosti naložbenja.
iz dejavnosti naložbenja

razlike Ta pripadnik pomeni začasne razlike, ki jih podjetje ne splošna praksa: MRS 12, 81.(g)
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: člen
Začasne razlike [member]]

SL

Druge začasne
[member]

Skupni učinki davčne stopnje pri uskladitvi povprečne razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen
dejanske davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje,
ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali
pojasnilu. [glej: Povprečna dejanska davčna stopnja;
Uporabljena davčna stopnja]

ifrs-full

Drugi
učinki
davčne
stopnje za uskladitev raču
novodskega dobička in
odhodkov za davek (pri
hodkov od davka)

X.XX duration

Sklic

Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
(prihodki od davka) in zmnožkom računovodskega
dobička in uporabljene davčne stopnje, ki je podjetje
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
Računovodski dobiček; Uporabljena davčna stopnja]

Pojasnilo oznake

OtherTaxRateEffectsForRe
conciliationBetweenAc
countingProfitAndTaxEx
penseIncome

Drugi davčni učinki za
uskladitev računovodskega
dobička in odhodkov za
davek
(prihodkov
od
davka)

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

OtherTaxEffectsForRecon
ciliationBetweenAccoun
tingProfitAndTaxExpen
seIncome

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant credit

X duration

X.XX instant

axis

member

OutstandingCommitment
sMadeOnBehalfOfEntityRe
latedPartyTransactions

OwnedAircraftMember

ParentMember

ParticipationInDefinedBe
nefitPlanThatSharesRi
sksBetweenGroupEntitie
sRelatedPartyTransactions

ParValuePerShare

PastDueStatusAxis

PastDueStatusMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

vrednost Nominalna vrednost delnice.

razkritje: MRS 1, 79.(a)(iii) člen

Stanje prekoračitve zapad Ta pripadnik pomeni vsa stanja prekoračitve zapadlosti v
plačilo. Predstavlja tudi standardno vrednost za os
losti v plačilo [member]
„Stanje prekoračitve zapadlosti v plačilo“, če se ne upora
blja noben drug pripadnik.

primer: MSRP 7, 35.N člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
splošna praksa: MSRP 7, 37.
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

Stanje prekoračitve zapad Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 7, 35.N člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018,
losti v plačilo [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
splošna praksa: MSRP 7, 37. člen
– datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Nominalna
delnice

Znesek udeležbe podjetja v programu z določenimi primer: MRS 24, 22. člen
zaslužki, ki deli tveganja s podjetji v skupini. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]; Povezane
stranke [member]]

podjetje Ta pripadnik pomeni podjetje, ki obvladuje eno ali več razkritje: MRS 24, 19.(a) člen
podjetij.

Udeležba v programu z
določenimi zaslužki, ki
deli tveganja s podjetji v
skupini, transakcije s pove
zanimi strankami

Obvladujoče
[member]

Zrakoplovi v lasti podjetja Ta pripadnik pomeni zrakoplove, ki so v lasti podjetja. splošna praksa: MRS 16, 37.(e)
[glej: Zrakoplovi [member]]
člen
[member]

Neporavnane obveze, dane Znesek neporavnanih obvez, danih v imenu podjetja, v razkritje: MRS 24, 18.(b) člen
v imenu podjetja, transak transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane
cije s povezanimi stran stranke [member]]
kami

Neporavnane obveze, ki jih Znesek neporavnanih obvez, ki jih ima podjetje v tran razkritje: MRS 24, 18.(b) člen
ima podjetje, transakcije s sakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke
povezanimi strankami
[member]]

Označba

SL

member

member

X instant credit

Element type and
attributes

OutstandingCommitment
sMadeByEntityRelatedPar
tyTransactions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Poslovne obveznosti
nakup energije

PayablesForPurchaseOfE
nergy

PayablesForPurchaseOf
NoncurrentAssets

ifrs-full

ifrs-full

Poslovne
nakup
sredstev

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

obveznosti za Znesek poslovnih obveznosti za nakup nekratkoročnih splošna praksa: MRS 1, 78. člen
nekratkoročnih sredstev. [glej: Nekratkoročna sredstva]

za Znesek poslovnih obveznosti za nakup energije.

Povečanje (zmanjšanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(d) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), izhajajočih iz
stroškov iz naslova preteklega službovanja. Stroški prete
klega službovanja so sprememba sedanje vrednosti
obvez za določene zaslužke za službovanje zaposlencev
v prejšnjih obdobjih, ki izhaja iz popravka programa
(uvedba, umik ali spremembe programa z določenimi
zaslužki) ali omejitve (podjetje bistveno zmanjša število
zaposlencev, ki so vključeni v program). [glej: Čista
obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka); Programi z določenimi zaslužki [member]]

Uradni list Evropske unije

X instant credit

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(d) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), izhajajoče iz
stroškov in dobičkov (izgub) iz naslova preteklega služ
bovanja, ki izvirajo iz poravnav. [glej: Dobički (izgube),
ki izvirajo iz poravnav, čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka); Čista obveznost
za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

Pojasnilo oznake

SL

X instant credit

Stroški iz naslova prete
klega službovanja, čista
obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določe
nega zaslužka)

PastServiceCostNetDefined X duration credit
BenefitLiabilityAsset

ifrs-full

Stroški in dobički (izgube)
iz naslova preteklega služ
bovanja, ki izvirajo iz
poravnav, čista obveznost
za določene zaslužke (sred
stvo določenega zaslužka)
[abstract]

PastServiceCostAndGain
sLossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

Stroški in dobički (izgube)
iz naslova preteklega služ
bovanja, ki izvirajo iz
poravnav, čista obveznost
za določene zaslužke (sred
stvo določenega zaslužka)

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

PastServiceCostAndGain
sLossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

PaymentsForExploratio
nAndEvaluationExpenses

PaymentsForPremium
sAndClaimsAnnuitiesAn
dOtherPolicyBenefits

PaymentsForShareIssueCo
sts

PaymentsFromChangesI
nOwnershipInterestsInSub
sidiaries

PaymentsFromContracts
HeldForDealingOrTrading
Purpose

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Plačila za stroške izdaje Denarni odtok za stroške izdaje delnic.
delnic

X duration credit

Plačila iz naslova spre Denarni odtok iz naslova sprememb lastniških deležev v razkritje: MRS 7, 42.A člen,
memb lastniških deležev v odvisnih podjetjih, ki ne povzročijo izgube obvladova razkritje: MRS 7, 42.B člen
odvisnih podjetjih, ki ne nja. [glej: Odvisna podjetja [member]]
povzročijo izgube obvlado
vanja
Plačila iz naslova pogodb, Denarni odtok iz naslova pogodb, sklenjenih za zasto primer: MRS 7, 14.(g) člen
sklenjenih za zastopanje panje ali trgovanje.
ali trgovanje

X duration credit

X duration credit

splošna praksa: MRS 7, 17. člen

Plačila za premije, terjatve, Denarni odtok za premije, terjatve, rente in druge ugod primer: MRS 7, 14.(e) člen
rente in druge ugodnosti nosti po zavarovalnih policah
po zavarovalnih policah

X duration credit

Plačila za izdatke za razi Denarni odtok za stroške, ki jih ima podjetje v zvezi z splošna praksa: MRS 7, 14. člen
raziskovanjem in vrednotenjem rudnih bogastev, preden
skovanje in vrednotenje
se dokaže tehnična izvedljivost in ekonomska upraviče
nost pridobivanja rudnega bogastva.

SL

X duration credit

Plačila za stroške razvojnih Denarni odtok za izdatke v zvezi z razvojnimi projekti. splošna praksa: MRS 7, 16. člen
projektov

X duration credit

PaymentsForDevelopment
ProjectExpenditure

ifrs-full

splošna praksa: MRS 7, 17. člen

Plačila za stroške izdaje Denarni odtok za stroške izdaje obveznic.
obveznic

X duration credit

PaymentsForDebtIssueCo
sts

Znesek plačil iz naslova socialne varnosti in davkov splošna praksa: MRS 1, 78. člen
razen davka iz dobička. Davek iz dobička vključuje vse
davke v državi in tujini, ki temeljijo na obdavčljivem
dobičku. Davek iz dobička vključuje tudi davke, kot je
pri viru odtegnjeni davek, ki jih morajo plačati odvisno
podjetje, pridruženo podjetje ali skupni aranžmaji na
izplačila dividend poročajočemu podjetju.

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Poslovne obveznosti iz
naslova socialne varnosti
in davkov razen davka iz
dobička

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

PayablesOnSocialSecuri
tyAndTaxesOtherThanIn
comeTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

PaymentsInRespectOfSett
lementsReimbursemen
tRights

PaymentsOfFinanceLease
X duration credit
LiabilitiesClassifiedAsFinan
cingActivities

PaymentsOfLeaseLiabili
tiesClassifiedAsFinancin
gActivities

PaymentsOfOtherEquityIn
struments

PaymentsToAcquireOrRe
deemEntitysShares

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(g) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz
plačil iz programa v zvezi s poravnavami. [glej: Dobički
(izgube), ki izvirajo iz poravnav, čista obveznost za dolo
čene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka); Čista
obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka); Programi z določenimi zaslužki [member]]

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(g) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz
plačil iz programa. [glej: Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

Pojasnilo oznake

Plačila za pridobitev ali Denarni odtok za pridobitev ali odkup delnic podjetja. primer: MRS 7, 17.(b) člen
odkup delnic podjetja

Plačila drugih kapitalskih Denarni odtoki za plačila kapitalskih instrumentov, ki jih splošna praksa: MRS 7, 17. člen
instrumentov
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

X duration credit

Uradni list Evropske unije

X duration credit

Plačila
obveznosti
iz Denarni odtok za plačila obveznosti iz najema, razvrš primer: MRS 7, 17.(e) člen –
najema, razvrščena kot čena kot aktivnosti financiranja. [glej: Obveznosti iz začetek veljavnosti 1.1.2019
aktivnosti financiranja
najemov]

X duration credit

Plačila
obveznosti
iz Denarni odtok za plačila obveznosti iz finančnega primer: MRS 7, 17.(e) člen –
finančnega najema, razvrš najema, razvrščena kot aktivnosti financiranja. [glej: datum prenehanja veljavnosti
čena kot aktivnosti financi Obveznosti iz finančnih najemov]
1.1.2019
ranja

SL

Plačila v zvezi s poravna Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila, ki izhajajo iz razkritje: MRS 19, 141.(g) člen
vami, pravice do povračila plačil v zvezi s poravnavami. [glej: Dobički (izgube), ki
izvirajo iz poravnav, čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka); Programi z
določenimi zaslužki [member]]

Plačila v zvezi s poravna
vami, čista obveznost za
določene zaslužke (sred
stvo določenega zaslužka)

X duration debit

PaymentsInRespectOfSett
lementsNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

ifrs-full

Označba

Plačila iz programa, čista
obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določe
nega zaslužka)

Element type and
attributes

PaymentsFromPlanNetDefi X duration debit
nedBenefitLiabilityAsset

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

X.XX instant

X.XX instant

PaymentsToSuppliersFor
GoodsAndServices

PaymentsToSuppliersFor
GoodsAndServicesAnd
ToAndOnBehalfOfEm
ployees

PercentageOfEntitysReve
nue

PercentageOfReasonably
PossibleDecreaseInActua
rialAssumption

PercentageOfReasonably
PossibleIncreaseInActuaria
lAssumption

PercentageOfVotingEqui
tyInterestsAcquired

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX instant

Pojasnilo oznake

primer: MRS 7, 14.(d) člen

Sklic

za Denarni odtok dobaviteljem za blago in storitve.

primer: MRS 7, 14.(c) člen

prihodkov Odstotek prihodkov podjetja. [glej: Prihodki]

splošna praksa: MSRP 8, 34. člen

Uradni list Evropske unije

Odstotek
pridobljenih Odstotek deležev v lastniškem kapitalu z glasovalno razkritje: MSRP 3, B64.(c) člen
deležev v lastniškem kapi pravico, pridobljenih v poslovni združitvi. [glej: Poslovne
talu z glasovalno pravico
združitve [member]]

Odstotek razumno mogo Razumno mogoči odstotek povečanja v aktuarski pred razkritje: MRS 19, 145.(a) člen
čega povečanja v aktuarski postavki, ki se uporablja za ugotavljanje sedanje vred
predpostavki
nosti obveze za določene zaslužke. [glej: Aktuarske pred
postavke [member]]

Odstotek razumno mogo Razumno mogoči odstotek zmanjšanja v aktuarski pred razkritje: MRS 19, 145.(a) člen
čega
zmanjšanja
v postavki, ki se uporablja za ugotavljanje sedanje vred
aktuarski predpostavki
nosti obveze za določene zaslužke. [glej: Aktuarske pred
postavke [member]]

Odstotek
podjetja

Plačila dobaviteljem za Denarni odtok za plačila dobaviteljem za blago in splošna praksa: MRS 7, 14. člen
blago in storitve ter zapo storitve ter zaposlencem in v imenu zaposlencev
slencem in v imenu zapo
slencev

Plačila dobaviteljem
blago in storitve

Plačila za proizvodnjo ali Denarni odtok za proizvodnjo ali pridobitev sredstev za primer: MRS 7, 14. člen
pridobitev sredstev za dajanje v najem drugim in pozneje za prodajo.
dajanje v najem drugim in
pozneje za prodajo

Plačila zaposlencem in v Denarni odtok zaposlencem in v njihovem imenu.
njihovem imenu

Označba

SL

X.XX duration

PaymentsToManufactureO X duration credit
rAcquireAssetsHeldForRen
talToOthersAndSubse
quentlyHeldForSale

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

PaymentsToAndOnBehal
fOfEmployees

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Izvršitvene obveze, izpol Ta pripadnik pomeni izvršitvene obveze, ki se izpolnijo razkritje: MSRP 15, 125. člen –
njene
v
določenem v določenem trenutku. Podjetje izpolni izvršitveno začetek veljavnosti 1.1.2018
trenutku [member]
obvezo v določenem trenutku, če se ta obveza ne
izpolni postopoma. [glej: Izvršitvene obveze [member]]

Izvršitvene obveze, ki se Ta pripadnik pomeni izvršitvene obveze, ki se izpolnijo razkritje: MSRP 15, 124. člen –
izpolnijo
postopoma postopoma. Podjetje izvršitveno obvezo izpolni posto začetek veljavnosti 1.1.2018
[member]
poma, če je izpolnjeno eno od naslednjih meril: (a)
kupec istočasno prejme in porabi koristi, ki jih zagota
vlja izvajanje obvez podjetja, med izvajanjem obvez s
strani podjetja; (b) izvajanje obvez podjetja ustvari ali
poveča sredstvo (na primer nedokončana proizvodnja),
ki ga obvladuje kupec, med ustvarjanjem ali povečeva
njem tega sredstva; (c) izvajanje obveze s strani podjetja
ne ustvari sredstva, ki ga lahko podjetje uporabi na drug
način, pri čemer ima podjetje izvršljivo pravico do
plačila za do tistega trenutka izpolnjeni del obveze. [glej:
Izvršitvene obveze [member]]

member

member

PerformanceObligationsSa
tisfiedAtPointInTimeMem
ber

PerformanceObligationsSa
tisfiedOverTimeMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

PerformanceObligationsA
xis

ifrs-full

Izvršitvene obveze [mem Ta pripadnik pomeni vse izvršitvene obveze. Izvršitvena razkritje: MSRP 15, 119. člen –
obveza je obljuba v pogodbi s kupcem, da se bo na začetek veljavnosti 1.1.2018
ber]
kupca preneslo bodisi: (a) blago ali storitev (ali skupina
blaga ali storitev), ki sta ločena, ali (b) niz ločenega blaga
ali storitev, ki so v osnovi enake ter imajo enak vzorec
prenosa kupcu. Predstavlja tudi standardno vrednost za
os „Izvršitvene obveze“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik.

Sklic

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 15, 119. člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Pojasnilo oznake

member

Označba

PerformanceObligation
sMember

Element type and
attributes

Izvršitvene obveze [axis]

Element name/role URI

axis

Prefix
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X instant debit

member

member

PlanAssetsAtFairValue

PlanAssetsMember

PlantsMember

PortfolioAndOtherManage
mentFeeIncome

PortionOfConsiderationPai X duration credit
dReceivedConsistingOfCas
hAndCashEquivalents

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

po Poštena vrednost sredstev programa z določenimi splošna praksa: MRS 19, 57.(a)
zaslužki. Sredstva programa zajemajo sredstva, ki jih člen
ima sklad za dolgoročne zaslužke zaposlencev, in kvali
ficirane zavarovalne police. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]]

Ta pripadnik pomeni rastline.

splošna praksa: MRS 41, 41. člen

Del plačanega (prejetega)
nadomestila, ki sestoji iz
denarnih
sredstev
in
njihovih ustreznikov

Del plačanega ali prejetega nadomestila, ki sestoji iz razkritje: MRS 7, 40.(b) člen
denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, v zvezi s
pridobitvijo oziroma izgubo obvladovanja odvisnih
podjetij ali drugih poslovnih enot. [glej: Odvisna podjetja
[member]; Denarna sredstva in njihovi ustrezniki;
Plačano (prejeto) nadomestilo]

Prihodki iz upravljanja Znesek pripoznanih prihodkov iz upravljanja portfelja in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
portfelja in drugi prihodki drugih prihodkov iz provizij za upravljanje.
člen
iz provizij za upravljanje

Rastline [member]

Sredstva programa [mem Ta pripadnik pomeni sredstva programa z določenimi razkritje: MRS 19, 140.(a)(i) člen
ber]
zaslužki. Sredstva programa obsegajo: (a) sredstva, ki
jih ima sklad za dolgoročne zaslužke zaposlencev, in
(b) kvalificirane zavarovalne police.

Sredstva programa
pošteni vrednosti

Obdobje, ki je zajeto v Opis obdobja, zajetega v sklopu računovodskih izkazov razkritje: MRS 1, 51.(c) člen
ali pojasnil.
računovodskih izkazih

Označba

SL

X duration credit

text

Element type and
attributes

PeriodCoveredByFinancial
Statements

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Odhodki za pozaposlitvene Znesek odhodkov za pozaposlitvene zaslužke, povezanih splošna praksa: MRS 19, 5. člen
zaslužke, programi z dolo s programi z določenimi zaslužki. [glej: Programi z dolo
čenimi zaslužki
čenimi zaslužki [member]]

X duration debit

X duration debit

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedBenefitPlans

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedContribution
Plans

ifrs-full

ifrs-full

Odhodki za pozaposlitvene Znesek odhodkov za pozaposlitvene zaslužke, povezanih razkritje: MRS 19, 53. člen
zaslužke, programi z dolo s programi z določenimi prispevki. Programi z določe
čenimi prispevki
nimi prispevki so programi pozaposlitvenih zaslužkov,
po katerih plačuje podjetje stalne prispevke v posebno
enoto (sklad) in nima nobene pravne ali posredne
obveze plačevati nadaljnje prispevke, če sklad nima
dovolj sredstev, da bi zaposlencem izplačal vse zaslužke,
ki se nanašajo na njihovo službovanje v tekočem in
prejšnjih obdobjih.

SL

Del dobička ali izgube zaradi izgube obvladovanja odvis razkritje: MSRP 12, 19.(a) člen
nega podjetja, ki ga je mogoče pripisati pripoznanju
naložb, zadržanih v nekdanjem odvisnem podjetju, po
pošteni vrednosti na dan izgube obvladovanja. [glej:
Dobički (izgube), pripoznani ob izgubi obvladovanja
odvisnega podjetja; Odvisna podjetja [member]]

Del dobičkov (izgub),
pripoznanih ob izgubi
obvladovanja
odvisnega
podjetja, ki ga je mogoče
pripisati
pripoznanju
naložb, zadržanih v nekda
njem odvisnem podjetju

PortionOfGainsLossesReco X duration credit
gnisedWhenControlOfSub
sidiaryIsLostAttributable
ToRecognisingInvestmen
tRetainedInFormerSubsi
diary

Sklic

Del dobičkov (izgub) iz naslova izgube obvladovanja razkritje: MSRP 14, B28. člen
odvisnega podjetja, ki ga je mogoče pripisati odpravi
pripoznanja stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije v nekdanjem odvisnem podjetju.
[glej: Dobički (izgube), pripoznani ob izgubi obvlado
vanja odvisnega podjetja; Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije [member]; Odvisna
podjetja [member]]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Del dobičkov (izgub),
pripoznanih ob izgubi
obvladovanja
odvisnega
podjetja, ki ga je mogoče
pripisati odpravi pripo
znanja stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske
regulacije
v
nekdanjem
odvisnem
podjetju

Element type and
attributes

PortionOfGainsLossesReco X duration credit
gnisedWhenControlOfSub
sidiaryIsLostAttributable
ToDerecognisingRegulato
ryDeferralAccountBalance
sInFormerSubsidiary

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

member

PremiumsWrittenNetO
fReinsurance

PrepaymentRiskMember

Prepayments

PrepaymentsAndAccrue
dIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Terjatve, ki predstavljajo plačila za blago in storitve, še primer: MRS 1, 78.(b) člen
preden so bile dobavljene.

Tveganje
predčasnega Ta pripadnik pomeni vrsto tveganja, da bo ena stranka primer: MSRP 7, IG32. člen,
pogodbe, ki ureja finančno sredstvo, utrpela finančno primer: MSRP 7, 40.(a) člen
poplačila [member]
izgubo, ker bo druga stranka poplačala posojilo prej,
kot je bilo pričakovano. [glej: Finančni instrumenti,
razred [member]]

Obračunane premije brez Znesek obračunanih premij brez zneskov, ki so pozava splošna praksa: MRS 1, 85. člen
rovani pri tretjih strankah.
pozavarovanja

Prednostne delnice [mem Ta pripadnik pomeni kapitalske instrumente, ki so v splošna praksa: MRS 1, 79.(a)
ber]
nekaterih pogledih nadrejeni navadnim delnicam, vendar člen
podrejeni dolžniškim instrumentom v smislu terjatve.
[glej: Navadne delnice [member]]

Predplačila in nezaračunani Znesek predplačil in nezaračunanih prihodkov. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Predplačila; Nezaračunani prihodki]
člen
prihodki

member

PreferenceSharesMember

ifrs-full

Stroški pred sklenitvijo Ta pripadnik pomeni kategorijo sredstev, pripoznanih na primer: MSRP 15, 128.(a) člen –
podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo začetek veljavnosti 1.1.2018
pogodb [member]
pogodb s kupci, ki predstavljajo stroške pred sklenitvijo
pogodb. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi stroškov,
povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci]

Sredstva za proizvodnjo Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih splošna praksa: MRS 16, 37. člen
električne energije [mem sredstev, ki predstavlja sredstva za proizvodnjo električne
ber]
energije. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

X instant debit

member

PrecontractCostsMember

ifrs-full

Sklic

Predplačila

member

PowerGeneratingAsset
sMember

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Transakcije s potencialnimi Ta pripadnik pomeni transakcije s potencialnimi navad primer: MRS 10, 22.(f) člen
navadnimi
delnicami nimi delnicami. [glej: Navadne delnice [member]]
[member]

Označba

SL

X instant debit

member

Element type and
attributes

PotentialOrdinaryShare
TransactionsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

X.XX duration

PresentationOfOverlayAp
proachAbstract

PresentValueOfDefinedBe
nefitObligationMember

PreviousGAAPMember

PreviouslyStatedMember

PriceIndexMovements

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

PresentationOfLeasesFor
LesseeAbstract

ifrs-full

Element type and
attributes

PrepaymentsAndAccrue
dIncomeAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Ta pripadnik pomeni zasnovo računovodenja, ki jo je razkritje: MSRP 1, 24. člen,
podjetje uporabljalo neposredno pred začetkom uporabe splošna praksa: MSRP 1, 30.
MSRP. [glej: MSRP [member]]
člen, razkritje: MSRP 1, 29. člen

Gibanje indeksa rasti cen

Gibanje splošnega indeksa rasti cen, ki se uporablja za razkritje: MRS 29, 39.(c) člen
preračun podatkov iz računovodskih izkazov podjetja,
katerega funkcijska valuta je valuta hiperinflacijskega
gospodarstva.

Predhodne navedbe [mem Ta pripadnik pomeni informacije, ki so bile predhodno razkritje: MRS 1, 106.(b) člen,
ber]
navedene v računovodskih izkazih (tj. pred uporabo za razkritje: MRS 8, 28.(f)(i) člen,
nazaj ali spremembo za nazaj).
razkritje: MRS 8, 29.(c)(i) člen,
razkritje: MRS 8, 49.(b)(i) člen

Prejšnja GAAP [member]

SL

Sedanja vrednost obveze Ta pripadnik pomeni sedanjo vrednost obveze za dolo razkritje: MRS 19, 140.(a)(ii) člen
za
določene
zaslužke čene zaslužke. Sedanja vrednost obveze za določene
[member]
zaslužke je sedanja vrednost pričakovanih prihodnjih
plačil, potrebnih za poravnavo obvez, ki izhajajo iz služ
bovanja zaposlencev v tekočem in prejšnjih obdobjih,
brez zmanjšanja za kakršnakoli sredstva programa.

Predstavljanje izravnalnega
pristopa [abstract]

Predstavljanje najemov za
najemnika [abstract]

Predplačila in nezaračunani
prihodki [abstract]

Označba
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PrincipalPlaceOfBusines
sOfJointVenture

PrincipalPlaceOfBusines
sOfSubsidiary

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MRS 1, 138.(a) člen

Glavni kraj poslovanja končnega ali katerega koli vmes razkritje: MRS 27, 16.(a) člen
nega obvladujočega podjetja zadevnega podjetja, kate
rega konsolidirani računovodski izkazi, ki so skladni z
MSRP, so bili pripravljeni za javno uporabo. [glej:
Konsolidirani računovodski izkazi [member]; MSRP
[member]]

Glavni kraj poslovanja Glavni kraj poslovanja skupne dejavnosti. [glej: Skupne razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iii) člen
skupne dejavnosti
dejavnosti [member]; Glavni kraj poslovanja]

Glavni kraj poslovanja
podjetja, katerega konsoli
dirani računovodski izkazi
so bili pripravljeni za
javno uporabo

MRS 27, 16.(b)(ii)
MRS 27, 17.(b)(ii)
MSRP 12, 12.(b)
MSRP 12, 19.B(b)

člen,
člen,
člen,
člen

Glavni kraj poslovanja Glavni kraj poslovanja odvisnega podjetja. [glej: Glavni razkritje:
kraj poslovanja; Odvisna podjetja [member]]
razkritje:
odvisnega podjetja
razkritje:
razkritje:

text

PrincipalPlaceOfBusines
sOfJointOperation

ifrs-full

Kraj, kjer podjetje pretežno posluje.

Glavni kraj poslovanja Glavni kraj poslovanja pridruženega podjetja. [glej: razkritje: MRS 27, 16.(b)(ii) člen,
Glavni kraj poslovanja; Pridružena podjetja [member]]
razkritje: MRS 27, 17.(b)(ii) člen,
pridruženega podjetja
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iii) člen

Glavni kraj poslovanja

text

text

PrincipalPlaceOfBusinessO
fEntityWhoseConsolidated
FinancialStatementsHave
BeenProducedForPublicUse

ifrs-full

Sklic

Glavni kraj poslovanja Glavni kraj poslovanja skupnega podviga. [glej: Glavni razkritje: MRS 27, 16.(b)(ii) člen,
skupnega podviga
kraj poslovanja; Skupni podvigi [member]]
razkritje: MRS 27, 17.(b)(ii) člen,
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iii) člen

text

PrincipalPlaceOfBusinessO
fAssociate

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Cene, določene v termin Cene, določene v terminskih pogodbah za nakup primer: MSRP 7, B11.D(b) člen
skih pogodbah za nakup finančnih sredstev za gotovino.
finančnih sredstev za denar

Označba

SL

text

text

PrincipalPlaceOfBusiness

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

PricesSpecifiedInForwardA
greementsToPurchaseFi
nancialAssetsForCash

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Verjetnost
neplačila,
pomembni
neopazovani
vložki, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Verjetnost
neplačila, Verjetnost neplačila, ki se uporablja kot pomemben primer: MSRP 13, IE63. člen,
pomembni
neopazovani neopazovan vložek ravni 3 za obveznosti. [glej: Raven primer: MSRP 13, 93.(d) člen
vložki, obveznosti
3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

ProbabilityOfDefaultSignifi X.XX duration
cantUnobservableInputsAs
sets

ProbabilityOfDefaultSignifi X.XX duration
cantUnobservableInputsEn
titysOwnEquityInstruments

ProbabilityOfDefaultSignifi X.XX duration
cantUnobservableInput
sLiabilities

X duration debit

X duration debit

ProceedsFromBorro
wingsClassifiedAsFinancin
gActivities

ProceedsFromChangesI
nOwnershipInterestsInSub
sidiaries

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Izkupiček iz naslova spre Denarni pritok iz naslova sprememb lastniških deležev v razkritje: MRS 7, 42.A člen,
memb lastniških deležev v odvisnih podjetjih, ki ne povzročijo izgube obvladova razkritje: MRS 7, 42.B člen
odvisnih podjetjih, ki ne nja. [glej: Odvisna podjetja [member]]
povzročijo izgube obvlado
vanja

Izkupiček iz najetih poso Denarni pritok iz pridobljenih najetih posojil. [glej: primer: MRS 7, 17.(c) člen
jil, razvrščenih kot aktiv Najeta posojila]
nosti financiranja

SL

Verjetnost neplačila, ki se uporablja kot pomemben primer: MSRP 13, IE63. člen,
neopazovan vložek ravni 3 za lastne kapitalske instru primer: MSRP 13, 93.(d) člen
mente podjetja. [glej: Lastni kapitalski instrumenti
podjetja [member]; Raven 3 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Verjetnost
neplačila, Verjetnost neplačila, ki se uporablja kot pomemben primer: MSRP 13, IE63. člen,
pomembni
neopazovani neopazovan vložek ravni 3 za sredstva. [glej: Raven 3 primer: MSRP 13, 93.(d) člen
vložki, sredstva
hierarhije poštene vrednosti [member]]

primer: MSRP 7, IG20.C člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
primer: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

Verjetnost neplačila [mem Ta pripadnik pomeni vse verjetnosti neplačila.
ber]

member

ProbabilityOfDefaultMem
ber

Sklic

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 7, IG20.C člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
primer: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Verjetnost neplačila [axis]

Označba

axis

Element type and
attributes

ProbabilityOfDefaultAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Izkupiček iz odtujitve
opredmetenih
osnovnih
sredstev, neopredmetenih
sredstev razen dobrega
imena, naložbenih nepre
mičnin in drugih nekratko
ročnih sredstev

X duration debit

X duration debit

ProceedsFromDisposalOf
MiningAssets

ProceedsFromDisposalOf
NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleAndDiscontinuedO
perations

ProceedsFromDisposalO
fOilAndGasAssets

ProceedsFromDisposalOr
X duration debit
MaturityOfAvailableforsale
FinancialAssets

ProceedsFromDisposalsOf
PropertyPlantAndEquip
mentIntangibleAssetsOt
herThanGoodwillInvest
mentPropertyAndOther
NoncurrentAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Denarni pritok iz odtujitve nekratkoročnih sredstev ali splošna praksa: MRS 7, 16. člen
skupin za odtujitev, razvrščenih med sredstva za prodajo
in ustavljeno poslovanje. [glej: Ustavljeno poslovanje
[member]; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti
za prodajo [member]; Nekratkoročna sredstva ali
skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za proda
jo]

Denarni pritok iz odtujitve opredmetenih osnovnih sred splošna praksa: MRS 7, 16. člen
stev, neopredmetenih sredstev razen dobrega imena,
naložbenih nepremičnin in drugih nekratkoročnih sred
stev. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega
imena; Naložbene nepremičnine; Druga nekratkoročna
sredstva; Opredmetena osnovna sredstva]

Izkupiček iz odtujitve sred Denarni pritok iz odtujitve sredstev, povezanih z nafto splošna praksa: MRS 7, 16. člen
stev, povezanih z nafto in in zemeljskim plinom [glej: Sredstva, povezana z nafto
zemeljskim plinom
in zemeljskim plinom]

Izkupiček iz odtujitve
nekratkoročnih
sredstev
ali skupin za odtujitev,
razvrščenih med sredstva
za prodajo in ustavljeno
poslovanje

Izkupiček iz odtujitve sred Denarni pritok iz odtujitve sredstev za rudarjenje. [glej: splošna praksa: MRS 7, 16. člen
Sredstva za rudarjenje]
stev za rudarjenje

SL

X duration debit

Izkupiček iz odtujitve ali Denarni pritok iz odtujitve ali zapadlosti finančnih sred splošna praksa: MRS 7, 16. člen
zapadlosti finančnih sred stev, razpoložljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva,
stev, razpoložljivih za razpoložljiva za prodajo]
prodajo

X duration debit

ProceedsFromDisposalO
fExplorationAndEvaluatio
nAssets

ifrs-full

Izkupički iz odtujitve sred Denarni pritok iz odtujitve sredstev za raziskovanje in splošna praksa: MRS 7, 16. člen
stev za raziskovanje in vrednotenje. [glej: Sredstva za raziskovanje in vredno
vrednotenje
tenje [member]]

X duration debit

ProceedsFromCurrentBor
rowings

ifrs-full

Izkupiček iz kratkoročnih Denarni pritok iz pridobljenih kratkoročnih najetih splošna praksa: MRS 7, 17. člen
posojil. [glej: Kratkoročna najeta posojila]
najetih posojil

Sklic

X duration debit

Pojasnilo oznake

Izkupiček iz prispevkov Denarni pritok iz izkupička iz prispevkov neobvladu splošna praksa: MRS 7, 17. člen
jočih deležev. [glej: Neobvladujoči deleži]
neobvladujočih deležev

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

ProceedsFromContribu
tionsOfNoncontrollingInte
rests

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Izkupički iz izdaje obvez Denarni pritok iz izdaje obveznic, zavarovanih dolžni splošna praksa: MRS 7, 17. člen
nic, zavarovanih dolžniških ških vrednostnih papirjev in nezavarovanih obveznic.
vrednostnih papirjev in
nezavarovanih obveznic

ProceedsFromIssueOf
X duration debit
BondsNotesAndDebentures

X duration debit

X duration debit

X duration debit

X duration debit

ProceedsFromIssueOfOrdi
naryShares

ProceedsFromIssueOfPrefe
renceShares

ProceedsFromIssueOfSu
bordinatedLiabilities

ProceedsFromIssuingOthe
rEquityInstruments

ProceedsFromIssuingShares

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

izdaje Denarni pritok iz izdaje navadnih delnic. [glej: Navadne splošna praksa: MRS 7, 17. člen
delnice [member]]

Denarni pritok iz izdaje delnic.

primer: MRS 7, 17.(a) člen

Uradni list Evropske unije

Izkupiček iz izdaje delnic

Izkupiček iz izdaje drugih Denarni pritok iz izdaje kapitalskih instrumentov, ki jih primer: MRS 7, 17.(a) člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
kapitalskih instrumentov

Izkupiček iz izdaje podre Denarni pritok iz izdaje podrejenih obveznosti. [glej: splošna praksa: MRS 7, 17. člen
jenih obveznosti
Podrejene obveznosti]

Izkupiček iz izdaje pred Denarni pritok iz izdaje prednostnih delnic. [glej: Pred splošna praksa: MRS 7, 17. člen
nostnih delnic
nostne delnice [member]]

Izkupiček
iz
navadnih delnic

SL

X duration debit

Izkupiček iz državnih Denarni pritok iz državnih podpor, razvrščenih kot splošna praksa: MRS 20, 28. člen
podpor, razvrščenih kot dejavnosti naložbenja. [glej: Država [member]; Državne
dejavnosti naložbenja
podpore]

X duration debit

Izkupiček iz državnih Denarni pritok iz državnih podpor, razvrščenih kot splošna praksa: MRS 20, 28. člen
podpor, razvrščenih kot aktivnosti financiranja. [glej: Država [member]; Državne
aktivnosti financiranja
podpore]

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsInvestin
gActivities

splošna praksa: MRS 7, 17. člen

ifrs-full

uveljavitve Denarni pritok iz uveljavitve opcij.

Sklic

X duration debit

iz

Pojasnilo oznake

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsFinan
cingActivities

Izkupiček
opcij

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

ProceedsFromExerciseO
fOptions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Izkupiček
iz
prodaje Denarni pritok iz prodaje naložb, obračunanih po kapi splošna praksa: MRS 7, 16. člen
naložb, obračunanih po talski metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapitalski
kapitalski metodi
metodi]
Izkupiček
iz
prodaje Denarni pritok iz prodaje naložb, ki niso obračunane po splošna praksa: MRS 7, 16. člen
naložb, ki niso obračunane kapitalski metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapi
po kapitalski metodi
talski metodi; Naložbe, ki niso obračunane po kapitalski
metodi]

X duration debit

X duration debit

X duration debit

ProceedsFromSalesOfIntan
gibleAssetsClassifiedAsIn
vestingActivities

ProceedsFromSalesOfInte
restsInAssociates

ProceedsFromSalesOfIn
vestmentProperty

ProceedsFromSalesOfIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethod

ProceedsFromSalesOfIn
X duration debit
vestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsin
gEquityMethod

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Izkupiček iz prodaje nalož Denarni pritok iz prodaje naložbenih nepremičnin. [glej: splošna praksa: MRS 7, 16. člen
Naložbene nepremičnine]
benih nepremičnin

Izkupiček
iz
prodaje Denarni pritok iz prodaje deležev v pridruženih podjet splošna praksa: MRS 7, 16. člen
deležev v pridruženih jih. [glej: Pridružena podjetja [member]]
podjetjih

Izkupiček
iz
prodaje Denarni pritok iz prodaje neopredmetenih sredstev, primer: MRS 7, 16.(b) člen
neopredmetenih sredstev, razvrščene kot dejavnosti naložbenja. [glej: Neopred
razvrščene kot dejavnosti metena sredstva razen dobrega imena]
naložbenja

Izkupiček iz prodaje biolo Denarni pritok iz prodaje bioloških sredstev. [glej: splošna praksa: MRS 7, 16. člen
ških sredstev
Biološka sredstva]

ProceedsFromSalesOfBiolo X duration debit
gicalAssets

ifrs-full

SL

X duration debit

Izkupiček iz prodaje ali Denarni pritok iz prodaje ali izdaje trezorskih delnic. splošna praksa: MRS 7, 17. člen
izdaje trezorskih delnic
[glej: Prodaja ali izdaja trezorskih delnic; Trezorske delni
ce]

X duration debit

ProceedsFromSaleOrIs
sueOfTreasuryShares

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Izkupiček iz nekratkoro Denarni pritok iz pridobljenih nekratkoročnih najetih splošna praksa: MRS 7, 17. člen
posojil. [glej: Najeta posojila]
čnih najetih posojil

Označba

Izkupiček
iz
prodaje Denarni pritoki iz prodaje dolgoročnih sredstev, ki jih primer: MRS 7, 16.(b) člen
drugih dolgoročnih sred podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu,
stev, razvrščene kot dejav razvrščene kot dejavnosti naložbenja. [glej: Sredstva]
nosti naložbenja

ProceedsFromOtherLong
termAssetsClassifiedAsIn
vestingActivities

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

X duration debit

ProceedsFromNoncurrent
Borrowings

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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axis

ProductsAndServicesAxis

ProductsAndServicesMem
ber

ProfessionalFeesExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

in

storitve Ta pripadnik pomeni proizvode in storitve podjetja. primer: MSRP 15, B89.(a) člen –
Pomeni tudi standardno vrednost za os „Proizvodi in začetek veljavnosti 1.1.2018,
storitve“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
razkritje: MSRP 8, 32. člen

Odhodki iz naslova hono Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
rarjev
za strokovne storitve.
člen

Proizvodi
[member]

Uradni list Evropske unije

X duration debit

member

Proizvodi in storitve [axis] Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 15, B89.(a) člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 8, 32. člen

pomožni Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavljajo količino primer: MRS 1, 78.(c) člen,
zalog materiala, ki bodo uporabljene za proizvajalni splošna praksa: MRS 2, 37. člen
proces. [glej: Zaloge]

SL

Kratkoročni
material

X instant debit

ProductionSupplies

ifrs-full

Znesek izkupička, pripoznanega iz prenosa finančnih razkritje: MSRP 7, 42.G(c)(iii) člen
sredstev v tistem delu obdobja, v katerem je potekala
največja dejavnost prenosa, če skupni znesek izkupička
iz dejavnosti prenosa (ki pride v poštev za odpravo
pripoznanja) ni enakomerno porazdeljen po poročeval
skem obdobju. [glej: Finančna sredstva]

Izkupiček iz dejavnosti
prenosa v obdobju, ki
predstavlja največjo dejav
nost prenosa

ProceedsFromTransferActi
vity

ifrs-full

X duration debit

Izkupiček iz prodaje ali Denarni pritok iz prodaje ali zapadlosti finančnih instru splošna praksa: MRS 7, 16. člen
zapadlosti finančnih instru mentov, razvrščene kot dejavnosti naložbenja. [glej:
mentov, razvrščene kot Finančni instrumenti, razred [member]]
dejavnosti naložbenja

Sklic

ProceedsFromSalesOrMatu X duration debit
rityOfFinancialInstru
mentsClassifiedAsInvestin
gActivities

Pojasnilo oznake

Izkupiček
iz
prodaje Denarni pritok iz prodaje opredmetenih osnovnih sred primer: MRS 7, 16.(b) člen
opredmetenih
osnovnih stev, razvrščene kot dejavnosti naložbenja [glej: Opred
sredstev, razvrščene kot metena osnovna sredstva]
dejavnosti naložbenja

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

X duration debit
ProceedsFromSalesOfPro
pertyPlantAndEquipmentC
lassifiedAsInvestingActivi
ties

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ProfitLoss

ProfitLossAbstract

ProfitLossAttributable
ToAbstract

ProfitLossAttributableTo
NoncontrollingInterests

ProfitLossAttributableTo
OrdinaryEquityHoldersOf
ParentEntity

ProfitLossAttributableTo
OrdinaryEquityHoldersOf
ParentEntityAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

X duration credit

izid,

pripisan

Sklic

Celotni prihodek, zmanjšan za odhodke, razen sestavin razkritje: MRS 1, 106.(d)(i) člen,
drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Drugi vseobsega razkritje: MRS 1, 81.A(a) člen,
joči donos]
razkritje: MRS 7, 18.(b) člen,
razkritje: MSRP 1, 24.(b) člen,
razkritje: MSRP 1, 32.(a)(ii) člen,
primer: MSRP 12, B10.(b) člen,
primer: MSRP 4, 39.L(e) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9, razkritje:
MSRP 8, 28.(b) člen, razkritje:
MSRP 8, 23. člen

Pojasnilo oznake

Poslovni izid, ki ga je
mogoče pripisati navadnim
lastnikom kapitala obvla
dujočega podjetja [abstract]

Poslovni izid, ki ga je Poslovni izid, ki ga je mogoče pripisati navadnim last razkritje: MRS 33, 70.(a) člen
mogoče pripisati navadnim nikom kapitala obvladujočega podjetja. [glej: Poslovni
lastnikom kapitala obvla izid]
dujočega podjetja

Poslovni izid, pripisan Poslovni izid, ki ga je mogoče pripisati neobvladujočim razkritje: MRS 1, 81.B(a)(i) člen,
neobvladujočim deležem
deležem. [glej: Poslovni izid; Neobvladujoči deleži]
razkritje: MSRP 12, 12.(e) člen

Poslovni
[abstract]

Poslovni izid [abstract]

Poslovni izid

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes
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X duration credit

X duration credit

ProfitLossBeforeTax

ProfitLossBeforeTaxDiscon X duration credit
tinuedOperations

X duration credit

ProfitLossAttributableTo
OwnersOfParent

ProfitLossFromContinuin
gOperations

ProfitLossFromContinuin
gOperationsAttributable
ToNoncontrollingInterests

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Poslovni izid, ki ga je mogoče pripisati navadnim last razkritje: MRS 33, 70.(a) člen
nikom kapitala obvladujočega podjetja, prilagojen za
učinke vseh popravljalnih potencialnih navadnih delnic.
[glej: Poslovni izid]

Pojasnilo oznake

Poslovni izid iz ohranje Poslovni izid iz ohranjenega poslovanja, ki ga je mogoče primer: MSRP 5, primer 11,
nega poslovanja, ki ga je pripisati neobvladujočim deležem. [glej: Poslovni izid iz primer: MSRP 5, 33.(d) člen
mogoče pripisati neobvla ohranjenega poslovanja; Neobvladujoči deleži]
dujočim deležem

Poslovni izid iz ohranje Poslovni izid iz ohranjenega poslovanja. [glej: Ohranjeno razkritje: MRS 1, 81.A(a) člen,
nega poslovanja
poslovanje [member]; Poslovni izid]
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(vi)
člen, razkritje: MSRP 8, 28.(b)
člen, razkritje: MSRP 8, 23. člen

Poslovni izid pred obdav Poslovni izid pred obdavčitvijo iz ustavljenega poslova razkritje: MSRP 5, 33.(b)(i) člen
čitvijo, ustavljeno poslova nja. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]; Poslovni izid]
nje

Poslovni izid pred obdav Poslovni izid iz ohranjenega poslovanja pred odhodki za primer: MRS 1, 103. člen, primer:
davek ali prihodki od davka. [glej: Poslovni izid]
MRS 1, 102. člen, primer: MSRP
čitvijo
8, 28.(b) člen, primer: MSRP 8,
23. člen

Poslovni izid, ki ga je Poslovni izid, ki ga je mogoče pripisati lastnikom obvla razkritje: MRS 1, 81.B(a)(ii) člen
mogoče pripisati lastnikom dujočega podjetja. [glej: Poslovni izid]
obvladujočega podjetja

Poslovni izid, ki ga je
mogoče pripisati navadnim
lastnikom kapitala obvla
dujočega podjetja, vključno
s popravljalnimi učinki

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

ProfitLossAttributableTo
OrdinaryEquityHoldersOf
ParentEntityIncludingDilu
tiveEffects

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Poslovni izid iz ustavlje Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja, ki ga je mogoče primer: MSRP 5, primer 11,
nega poslovanja, ki ga je pripisati neobvladujočim deležem. [glej: Poslovni izid iz primer: MSRP 5, 33.(d) člen
mogoče pripisati neobvla ustavljenega poslovanja; Neobvladujoči deleži]
dujočim deležem

X duration credit
ProfitLossFromDisconti
nuedOperationsAttributa
bleToNoncontrollingIntere
sts

X duration credit

ifrs-full

ifrs-full

Poslovni izid iz ustavlje Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja, ki ga je mogoče razkritje: MRS 33, 70.(a) člen
nega poslovanja, ki ga je pripisati navadnim lastnikom kapitala obvladujočega
mogoče pripisati navadnim podjetja. [glej: Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja]
lastnikom kapitala obvla
dujočega podjetja

SL

ProfitLossFromDisconti
nuedOperationsAttributa
bleToOrdinaryEquityHol
dersOfParentEntity

Poslovni izid iz ustavlje Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja. [glej: Ustavljeno razkritje: MRS 1, 82.(ea) člen,
poslovanje [member]; Poslovni izid]
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(vii)
nega poslovanja
člen, razkritje: MSRP 5, 33.(a)
člen

X duration credit

ProfitLossFromDisconti
nuedOperations

Poslovni izid iz ohranjenega poslovanja, ki ga je mogoče razkritje: MRS 33, 70.(a) člen
pripisati navadnim lastnikom kapitala obvladujočega
podjetja, prilagojen za učinke vseh popravljalnih poten
cialnih navadnih delnic. [glej: Poslovni izid iz ohranje
nega poslovanja]

ifrs-full

Poslovni izid iz ohranje
nega poslovanja, ki ga je
mogoče pripisati navadnim
lastnikom kapitala obvla
dujočega podjetja, vključno
s popravljalnimi učinki

X duration credit

ProfitLossFromContinuin
gOperationsAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntityIncluding
DilutiveEffects

Sklic

Poslovni izid iz ohranjenega poslovanja, ki ga je mogoče razkritje: MRS 33, 70.(a) člen
pripisati navadnim lastnikom kapitala obvladujočega
podjetja. [glej: Ohranjeno poslovanje [member]; Poslovni
izid iz ohranjenega poslovanja]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Poslovni izid iz ohranje
nega poslovanja, ki ga je
mogoče pripisati navadnim
lastnikom kapitala obvla
dujočega podjetja

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

ProfitLossFromContinuin
gOperationsAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntity

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Poslovni izid, vključno s
čistim gibanjem stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim
izidom, in čistim gibanjem
povezanega
odloženega
davka

Poslovni izid, vključno s
čistim gibanjem stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim
izidom, in čistim gibanjem
povezanega
odloženega
davka, ki ga je mogoče
pripisati neobvladujočim
deležem

ProfitLossIncludingNetMo X duration credit
vementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

ProfitLossIncludingNetMo X duration credit
vementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMo
vementInRelatedDeferred
TaxAttributableToNoncon
trollingInterests

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja, ki ga je mogoče razkritje: MRS 33, 70.(a) člen
pripisati navadnim lastnikom kapitala obvladujočega
podjetja, prilagojen za učinke vseh popravljalnih poten
cialnih navadnih delnic. [glej: Poslovni izid iz ustavlje
nega poslovanja]

Pojasnilo oznake

Poslovni izid, ki ga je mogoče pripisati neobvladujočim primer: MSRP 14, IE1. člen,
deležem, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odlo primer: MSRP 14, 23. člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s
poslovnim izidom, in čisto gibanje povezanega odlože
nega davka. [glej: Poslovni izid, vključno s čistim giba
njem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije, povezanih s poslovnim izidom, in čistim giba
njem povezanega odloženega davka; Neobvladujoči dele
ži]

SL

Poslovni izid, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih razkritje: MSRP 14, 23. člen
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih
s poslovnim izidom, in čisto gibanje povezanega odlo
ženega davka. [glej: Čisto gibanje stanj na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s
poslovnim izidom; Čisto gibanje odloženega davka, ki
izvira iz odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim izidom; Poslovni izid]

Poslovni izid iz poslovnih Poslovni izid iz poslovnih aktivnosti podjetja. [glej: primer: MRS 32, IE33. člen,
aktivnosti
Poslovni izid]
splošna praksa: MRS 1, 85. člen

X duration credit

ProfitLossFromOperatin
gActivities

ifrs-full

Poslovni izid iz ustavlje
nega poslovanja, ki ga je
mogoče pripisati navadnim
lastnikom kapitala obvla
dujočega podjetja, vključno
s popravljalnimi učinki

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

ProfitLossFromDisconti
nuedOperationsAttributa
bleToOrdinaryEquityHol
dersOfParentEntityInclu
dingDilutiveEffects

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

ProfitLossOfCombinedEn
tity

ProfitLossRecognisedO
nExchangingConstruction
ServicesForFinancialAs
set2011

ProfitLossRecognisedO
nExchangingConstruction
ServicesForIntangibleAs
set2011

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Poslovni izid, ki ga je mogoče pripisati lastnikom obvla primer: MSRP 14, IE1. člen,
dujočega podjetja, ki vključuje čisto gibanje stanj na primer: MSRP 14, 23. člen
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim izidom, in čistim gibanjem pove
zanega odloženega davka. [glej: Poslovni izid, vključno s
čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim
izidom, in čistim gibanjem povezanega odloženega
davka]

Pojasnilo oznake

Poslovni izid, pripoznan
pri
izmenjavi
storitev
gradnje za neopredmeteno
sredstvo

Poslovni izid, pripoznan
pri
izmenjavi
storitev
gradnje za finančno sred
stvo

Poslovni izid, pripoznan pri izmenjavi storitev gradnje razkritje: SOP 29, 6.A člen
za neopredmeteno sredstvo v dogovorih o koncesiji
storitev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member];
Poslovni izid]

Poslovni izid, pripoznan pri izmenjavi storitev gradnje razkritje: SOP 29, 6.A člen
za finančno sredstvo v dogovorih o koncesiji storitev.
[glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]; Poslovni
izid]

Poslovni izid združenega Poslovni izid združenega podjetja, kot da bi bil datum razkritje: MSRP 3, B64.(q)(ii) člen
podjetja, kot če bi zdru prevzema za vse poslovne združitve, ki so se zgodile
žitev nastala na začetku med letom, na začetku letnega poročevalskega obdobja.
[glej: Poslovne združitve [member]; Poslovni izid]
obdobja

Poslovni izid prevzetega Poslovni izid prevzetega podjetja od datuma prevzema, razkritje: MSRP 3, B64.(q)(i) člen
podjetja od datuma prev vključen v konsolidiranem izkazu vseobsegajočega
zema
donosa. [glej: Poslovni izid]

Poslovni izid vključno s
čistim gibanjem stanj na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim
izidom, in čistim gibanjem
povezanega
odloženega
davka, ki ga je mogoče
pripisati lastnikom obvla
dujočega podjetja

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

ProfitLossOfAcquiree

ifrs-full

Element type and
attributes

ProfitLossIncludingNetMo X duration credit
vementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMo
vementInRelatedDeferred
TaxAttributableToOwner
sOfParent

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X instant debit

X duration debit

ProgressBillings

PropertyAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAs
sets

PropertyDevelopmentAnd
ProjectManagementEx
pense

PropertyDevelopmentAnd
ProjectManagementIncome

PropertyIntendedForSaleI
nOrdinaryCourseOfBusi
ness

PropertyManagementEx
pense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Zneski, zaračunani za delo, opravljeno po pogodbi o primer: MRS 11, Razkritje
gradbenih delih, ne glede na to, ali jih je naročnik že pogodb – datum prenehanja
plačal ali še ne.
veljavnosti 1.1.2018, primer:
MRS 11, 41. člen – datum prene
hanja veljavnosti 1.1.2018

Odhodki za
nepremičnin

upravljanje Znesek odhodkov, povezanih z upravljanjem nepremi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
čnin. Nepremičnina je zemljišče ali zgradba (ali del člen
zgradbe) ali oboje.

Nepremičnine, namenjene Vrednost nepremičnin, namenjenih prodaji v rednem splošna praksa: MRS 1, 55. člen
prodaji v rednem poslova poslovanju podjetja. Nepremičnina je zemljišče ali
nju
zgradba (ali del zgradbe) ali oboje.

Prihodki od razvoja nepre Znesek prihodkov, ki izhaja iz razvoja nepremičnin in splošna praksa: MRS 1, 85. člen
mičnin in vodenja projek vodenja projektov.
tov

Stroški razvoja nepremi Znesek stroškov, ki izhaja iz razvoja nepremičnin in splošna praksa: MRS 1, 85. člen
čnin in vodenja projektov vodenja projektov.

Nepremičnine, znesek, ki Znesek, ki ga v pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(d) člen
prispeva k pošteni vred določenimi zaslužki predstavljajo nepremičnine. [glej:
nosti sredstev programa
Sredstva programa, po pošteni vrednosti; Programi z
določenimi zaslužki [member]]

Postopno zaračunavanje

Sredstva
iz
naslova Vrednost sredstev, povezanih s programskimi vsebinami. splošna praksa: MRS 1, 55. člen
[glej: Sredstva]
programskih vsebin

Uradni list Evropske unije

X duration debit

X instant debit

Pojasnilo oznake

Poslovni izid iz odtujitev Poslovni izid iz odtujitev naložb in sprememb vrednosti razkritje: MRS 26, 35.(b)(ix) člen
naložb in sprememb vred naložb. [glej: Poslovni izid]
nosti naložb

Označba

SL

X duration credit

X instant

X instant debit

ProgrammingAssets

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

ProfitsLossesOnDisposalO
fInvestmentsAndChange
sInValueOfInvestments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Opredmetena
osnovna
sredstva,
prevrednotena
sredstva, po nabavni vred
nosti

Opredmetena
osnovna
sredstva, sredstva, ki so
bila izločena iz uporabe
in niso razvrščena med
sredstva za prodajo

axis

member

X instant debit

X instant debit

PropertyPlantAndEquip
mentByOperatingLeaseSta
tusAxis

PropertyPlantAndEquip
mentByOperatingLeaseSta
tusMember

PropertyPlantAndEquip
mentCarryingAmountAt
CostOfRevaluedAssets

PropertyPlantAndEquip
mentCarryingAmountO
fAssetsRetiredFromActi
veUse

PropertyPlantAndEquip
mentCarryingAmountO
fRevaluedAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Opredmetena
osnovna Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki so izka razkritje: MRS 16, 77. člen
sredstva,
prevrednotena zana po prevrednoteni vrednosti. [glej: Opredmetena
sredstva
osnovna sredstva]

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila primer: MRS 16, 79.(c) člen
izločena iz uporabe in niso razvrščena med sredstva za
prodajo v skladu z MSRP 5. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki bi bila razkritje: MRS 16, 77.(e) člen
pripoznana, če bi se prevrednotena sredstva izkazovala
po modelu nabavne vrednosti. [glej: Opredmetena
osnovna sredstva]

Opredmetena
osnovna Ta pripadnik pomeni vsa opredmetena osnovna sredstva, razkritje: MSRP 16, 95. člen –
sredstva po stanju poslov če so razčlenjena po stanju poslovnega najema in po začetek veljavnosti 1.1.2019
nega najema [member]
najemodajalcu. Predstavlja tudi standardno vrednost za
os „Opredmetena osnovna sredstva po stanju poslovnega
najema“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej:
Opredmetena osnovna sredstva]

Opredmetena
osnovna Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 16, 95. člen –
sredstva po stanju poslov domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2019
nega najema [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Opredmetena
osnovna
sredstva [abstract]

SL

X instant debit

Pojasnilo oznake

osnovna Vrednost opredmetenih sredstev, ki: (a) jih ima podjetje, razkritje: MRS 1, 54.(a) člen,
da jih uporablja pri proizvajanju ali dobavljanju proiz razkritje: MRS 16, 73.(e) člen
vodov ali opravljanju storitev, daje v najem drugim ali
uporablja za pisarniške namene, ter (b) jih bo po priča
kovanju uporabljalo v več kot enem obračunskem
obdobju.

PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

Opredmetena
sredstva

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

PropertyPlantAndEquip
ment

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

X instant debit

member

X instant debit

PropertyPlantAndEquip
mentFairValueUsedAsDee
medCost

PropertyPlantAndEquip
mentGrossCarryingA
mountFullyDepreciated

PropertyPlantAndEquip
mentMember

PropertyPlantAndEquip
mentNotSubjectToOpera
tingLeasesMember

PropertyPlantAndEquip
mentPledgedAsSecurity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni opredmetena osnovna sredstva, ki razkritje: MSRP 16, 95. člen –
niso predmet poslovnih najemov Poslovni najem je začetek veljavnosti 1.1.2019
najem, pri katerem se ne prenesejo vsa pomembna
tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ki
je predmet najema. [glej: Opredmetena osnovna sred
stva]

razkritje: MRS 16, 73. člen,
razkritje: MRS 17, 31.(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2019, primer: MRS 36, 127.
člen, primer: MSRP 16, 53. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2019

Bruto knjigovodska vrednost v celoti amortiziranih primer: MRS 16, 79.(b) člen
opredmetenih osnovnih sredstev, ki se še uporabljajo.
[glej: Bruto knjigovodska vrednost [member]; Opred
metena osnovna sredstva]

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, za katera je razkritje: MSRP 1, 30. člen
bila v začetnem izkazu finančnega položaja v skladu z
MSRP poštena vrednost uporabljena kot predpostavljena
vrednost. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

Uradni list Evropske unije

Opredmetena
osnovna Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, zastavljenih kot razkritje: MRS 16, 74.(a) člen
sredstva, zastavljena kot poroštvo za obveznosti. [glej: Opredmetena osnovna
poroštvo
sredstva]

Opredmetena
osnovna
sredstva, ki niso predmet
poslovnih najemov [mem
ber]

Sklic

Znesek odhodkov, pripoznanih v knjigovodski vrednosti razkritje: MRS 16, 74.(b) člen
opredmetenega osnovnega sredstva med njegovo izgrad
njo. [glej: Knjigovodska vrednost [member]; Opred
metena osnovna sredstva]

Pojasnilo oznake

Opredmetena
osnovna Ta pripadnik pomeni opredmetena osnovna sredstva.
sredstva [member]
Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi opred
metenih osnovnih sredstev“, če se ne uporablja noben
drug pripadnik. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

Opredmetena
osnovna
sredstva, bruto knjigo
vodska vrednost v celoti
amortiziranih sredstev, ki
se še uporabljajo

Opredmetena
osnovna
sredstva, poštena vrednost,
uporabljena kot predposta
vljena vrednost

Opredmetena
osnovna
sredstva, odhodki, pripo
znani med njihovo izgrad
njo

Označba

SL

member

X instant debit

Element type and
attributes

PropertyPlantAndEquip
mentExpendituresRecogni
sedForConstructions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

PropertyPlantAndEquip
mentSubjectToOperatin
gLeasesMember

PropertyPlantAndEquip
mentTemporarilyIdle

PropertyPlantAndEquip
member
mentUnderOperatingLease
sMember

PropertyServiceChargeEx
pense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Odhodki za vzdrževanje Znesek odhodkov, ki izvirajo iz stroškov v zvezi z splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vzdrževanjem nepremičnin.
člen
nepremičnin

Uradni list Evropske unije

X duration debit

Opredmetena
osnovna Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih splošna praksa: MRS 16, 37. člen
sredstva, ki jih najemoda sredstev, ki jih najemodajalci oddajo v poslovni najem. – datum prenehanja veljavnosti
jalci oddajo v poslovni [glej: Opredmetena osnovna sredstva]
1.1.2019
najem [member]

Opredmetena
osnovna Knjigovodska vrednost začasno neizrabljenih opred primer: MRS 16, 79.(a) člen
sredstva, začasno neizra metenih osnovnih sredstev. [glej: Opredmetena osnovna
bljena
sredstva]

Ta pripadnik pomeni opredmetena osnovna sredstva, ki razkritje: MSRP 16, 95. člen –
so predmet poslovnih najemov. Poslovni najem je začetek veljavnosti 1.1.2019
najem, pri katerem se ne prenesejo vsa pomembna
tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ki
je predmet najema. [glej: Opredmetena osnovna sred
stva]

member

PropertyPlantAndEquip
mentRevaluationSurplus

ifrs-full

SL

Opredmetena
osnovna
sredstva, ki so predmet
poslovnih najemov [mem
ber]

Opredmetena
osnovna Znesek presežka iz prevrednotenja, povezan z opred razkritje: MRS 16, 77.(f) člen
sredstva,
presežek
iz metenimi osnovnimi sredstvi. [glej: Opredmetena
prevrednotenja
osnovna sredstva; Presežek iz prevrednotenja]

PropertyPlantAndEquip
mentRevaluationAbstract

ifrs-full

X instant credit

Opredmetena
osnovna
sredstva,
prevrednotenje
[abstract]

PropertyPlantAndEquip
mentRestrictionsOnTitle

ifrs-full

Opredmetena
osnovna Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki so predmet razkritje: MRS 16, 74.(a) člen
sredstva, pravne omejitve
pravnih omejitev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

Sklic

X instant debit

Pojasnilo oznake

Opredmetena
osnovna Znesek, pripoznan na datum prevzema, za opredmetena primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
sredstva, pripoznana na osnovna sredstva, pridobljena v poslovni združitvi. [glej: primer: MSRP 3, IE72. člen
datum prevzema
Opredmetena osnovna sredstva; Poslovne združitve
[member]]

Označba

X instant debit

Element type and
attributes

PropertyPlantAndEquip
mentRecognisedAsOfAc
quisitionDate

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

X duration debit

X.XX duration

X.XX duration

PropertyTaxExpense

ProportionOfOwnershipIn
terestInAssociate

ProportionOfOwnershipIn
terestInJointOperation

ProportionOfOwnershipIn
terestInJointVenture

ProportionOfOwnershipIn
terestInSubsidiary

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sorazmerni del lastniškega Sorazmerni del lastniškega deleža v skupnem podvigu, ki razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii) člen,
deleža v skupnem podvigu ga je mogoče pripisati podjetju. [glej: Skupni podvigi razkritje: MRS 27, 16.(b)(iii) člen,
[member]]
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iv) člen

Sorazmerni del lastniškega Sorazmerni del lastniškega deleža v odvisnem podjetju, razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii) člen,
deleža v odvisnem podjetju ki ga je mogoče pripisati podjetju. [glej: Odvisna podjetja razkritje: MRS 27, 16.(b)(iii) člen,
[member]]
razkritje: MSRP 12, 19.B(c) člen

X.XX duration

X.XX duration

Sorazmerni del lastniškega Sorazmerni del lastniškega deleža v skupni dejavnosti, ki razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iv) člen
deleža v skupni dejavnosti ga je mogoče pripisati podjetju. [glej: Skupne dejavnosti
[member]]

Sorazmerni del lastniškega Sorazmerni del lastniškega deleža v pridruženem podje razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii) člen,
deleža v pridruženem tju, ki ga je mogoče pripisati podjetju. [glej: Pridružena razkritje: MRS 27, 16.(b)(iii) člen,
podjetju
podjetja [member]]
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iv) člen

nepremi Znesek odhodkov za davek na nepremičnine. Nepremi splošna praksa: MRS 1, 85. člen
čnina je zemljišče ali zgradba (ali del zgradbe) ali oboje.

Prihodki
(odhodki)
iz
vzdrževanja nepremičnin
[abstract]

PropertyServiceChargeInco
meExpenseAbstract

ifrs-full

SL

Odhodki za
čninski davek

Prihodki
(odhodki)
iz Znesek prihodkov ali odhodkov, ki izvirajo iz stroškov v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vzdrževanja nepremičnin
zvezi z vzdrževanjem nepremičnin. [glej: Odhodki za člen
vzdrževanje nepremičnin; Prihodki iz vzdrževanja nepre
mičnin]

vzdrževanja Znesek prihodkov, ki izvirajo iz stroškov v zvezi z splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vzdrževanjem nepremičnin.
člen

Pojasnilo oznake

PropertyServiceChargeInco X duration credit
meExpense

Prihodki iz
nepremičnin

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

PropertyServiceChargeIn
come

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sorazmerni del glasovalnih Sorazmerni del glasovalnih pravic v odvisnem podjetju, razkritje: MSRP 12, 12.(d) člen
pravic neobvladujočih dele ki jih imajo neobvladujoči deleži. [glej: Odvisna podjetja
žev
[member]; Neobvladujoči deleži]

Sorazmerni del glasovalnih Sorazmerni del glasovalnih pravic, ki jih ima podjetje v razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iv) člen
pravic v skupni dejavnosti skupni dejavnosti. [glej: Skupne dejavnosti [member]]

X.XX duration

X.XX duration

ProportionOfVotingRights
HeldByNoncontrollingInte
rests

ProportionOfVotingRights
HeldInJointOperation

ProportionOfVotingRights
HeldInJointVenture

ProvisionForCreditCommit member
mentsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Rezervacije za kreditne Ta pripadnik pomeni rezervacije za kreditne zaveze, ki splošna praksa: MRS 37, 84. člen
zaveze [member]
jo je dalo podjetje. [glej: Druge rezervacije [member]]

Sorazmerni del glasovalnih Sorazmerni del glasovalnih pravic, ki jih ima podjetje v razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii) člen,
razkritje: MRS 27, 16.(b)(iii) člen,
pravic v skupnem podvigu skupnem podvigu. [glej: Skupni podvigi [member]]
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iv) člen

Sorazmerni del glasovalnih Sorazmerni del glasovalnih pravic, ki jih ima podjetje v razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii) člen,
pravic v odvisnem podjetju odvisnem podjetju. [glej: Odvisna podjetja [member]]
razkritje: MRS 27, 16.(b)(iii) člen,
razkritje: MSRP 12, 19.B(c) člen

X.XX duration

ProportionOfVotingPower
HeldInSubsidiary

ifrs-full

SL

X.XX duration

Sorazmerni del glasovalnih Sorazmerni del glasovalnih pravic, ki jih ima podjetje v razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii) člen,
pravic v pridruženem pridruženem podjetju. [glej: Pridružena podjetja [mem razkritje: MRS 27, 16.(b)(iii) člen,
podjetju
ber]]
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iv) člen

X.XX duration

ProportionOfVotingPower
HeldInAssociate

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sorazmerni del lastniških Sorazmerni del lastniških deležev v odvisnem podjetju v razkritje: MSRP 12, 12.(c) člen
deležev v lasti neobvladu lasti neobvladujočih deležev. [glej: Odvisna podjetja
jočih deležev
[member]; Neobvladujoči deleži]

Označba

X.XX duration

Element type and
attributes

ProportionOfOwnershipIn
terestsHeldByNoncontrol
lingInterests

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndReha
bilitationCosts

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndReha
bilitationCostsAbstract

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndReha
bilitationCostsMember

ProvisionForTaxesOtherT
hanIncomeTaxMember

ProvisionOfGuaranteesOr
CollateralByEntityRelated
PartyTransactions

ProvisionOfGuaranteesOr
CollateralToEntityRelated
PartyTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Dajanje jamstev ali zavaro Vrednost jamstev ali zavarovanja s premoženjem, ki jih primer: MRS 24, 21.(h) člen
vanja s
premoženjem dobi podjetje v transakcijah s povezanimi strankami.
podjetju, transakcije s [glej: Jamstva [member]; Povezane stranke [member]]
povezanimi strankami

Dajanje jamstev ali zavaro Vrednost jamstev ali zavarovanja s premoženjem, ki jih primer: MRS 24, 21.(h) člen
vanja s premoženjem s da podjetje v transakcijah s povezanimi strankami. [glej:
strani podjetja, transakcije Jamstva [member]; Povezane stranke [member]]
s povezanimi strankami

X duration

SL

X duration

Rezervacije za davke razen Ta pripadnik pomeni rezervacije za davke razen za splošna praksa: MRS 37, 84. člen
za davek iz dobička [mem davek iz dobička. Davek iz dobička vključuje vse
ber]
davke v državi in tujini, ki temeljijo na obdavčljivem
dobičku. Davek iz dobička vključuje tudi davke, kot je
pri viru odtegnjeni davek, ki jih morajo plačati odvisno
podjetje, pridruženo podjetje ali skupni aranžmaji na
izplačila dividend poročajočemu podjetju. [glej: Druge
rezervacije [member]]

member

za stroške Ta pripadnik pomeni rezervacije, povezane s stroški primer: MRS 37 D, primeri:
obnove in razgradnje, obnove in ponovnega oživljanja. [glej: razkritja, primer: MRS 37, 87.
oživljanja Druge rezervacije [member]]
člen

za stroške
obnove in
oživljanja

Rezervacije
razgradnje,
ponovnega
[member]

Rezervacije
razgradnje,
ponovnega
[abstract]

Rezervacije za stroške Znesek rezervacij za stroške, povezane z razgradnjo, primer: MRS 37 D, primeri:
razgradnje, obnove in obnovo in ponovnim oživljanjem. [glej: Druge rezerva razkritja, primer: MRS 37, 87.
cije]
člen
ponovnega oživljanja

Označba

member

X instant credit

Element type and
attributes
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Rezervacije za dvomljive Znesek rezervacij za dvomljive dolgove, povezanih z razkritje: MRS 24, 18.(c) člen
dolgove, povezane z nepo neporavnanimi zneski v transakcijah s povezanimi stran
ravnanimi zneski transakcij kami. [glej: Rezervacije]
s povezanimi strankami

Rezervacije za
zaposlencev

Rezervacije za prihodnje Znesek rezervacij za prihodnje zaslužke brez udeležbe v primer: MSRP 4, IG22.(e) člen,
primer: MSRP 4, 37.(b) člen
zaslužke brez udeležbe v dobičku. [glej: Rezervacije]
dobičku

X instant credit

X instant credit

X instant credit

X duration debit

ProvisionsForDoubtful
DebtsRelatedToOutstan
dingBalancesOfRelatedPar
tyTransaction

ProvisionsForEmployeeBe
nefits

ProvisionsForFutureNon
participatingBenefits

ProvisionUsedOtherProvi
sions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Uporabljene
rezervacije, Znesek (ki je nastal in obremenjuje rezervacije), upora razkritje: MRS 37, 84.(c) člen
bljen za druge rezervacije. [glej: Druge rezervacije]
druge rezervacije

zaslužke Znesek rezervacij za zaslužke zaposlencev.
Odhodki za zaslužke zaposlencev; Rezervacije]

SL

[glej: razkritje: MRS 1, 78.(d) člen

Rezervacije, ki izhajajo iz Znesek rezervacij na podlagi ocene, ali je treba povečati primer: MSRP 4 IG22.(d) člen,
preizkusov
ustreznosti knjigovodsko vrednost zavarovalne obveznosti (ali primer: MSRP 4, 37.(b) člen
obveznosti
zmanjšati knjigovodsko vrednost povezanih odloženih
stroškov pridobivanja ali povezanih neopredmetenih
sredstev), na podlagi pregleda prihodnjih denarnih tokov.
[glej: Knjigovodska vrednost [member]; Rezervacije]

X instant credit

ProvisionsArisingFromLia
bilityAdequacyTests

Rezervacije [abstract]

ifrs-full

Sklic

Znesek obveznosti z negotovim časom ali znesek, ki je razkritje: MRS 1, 54.(l) člen
bil pripoznan, če: (a) ima podjetje sedanjo obvezo
(pravno ali posredno), ki je posledica preteklega
dogodka; (b) je verjetno, da bo pri poravnavi obveze
potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske
koristi, ter (c) je mogoče zanesljivo oceniti znesek obve
ze.

Pojasnilo oznake

ProvisionsAbstract

Rezervacije

Označba

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

Provisions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/685

X duration credit

X duration credit

PurchaseOfFinancialInstru
mentsClassifiedAsInvestin
gActivities

PurchaseOfIntangibleAs
setsClassifiedAsInvestin
gActivities

PurchaseOfInterestsInAsso
ciates

PurchaseOfInterestsInIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethod

PurchaseOfInvestmentPro
perty

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Nakup deležev v naložbah, Denarni odtok za nakup deležev v naložbah, obraču splošna praksa: MRS 7, 16. člen
obračunanih po kapitalski nanih po kapitalski metodi. [glej: Naložbe, obračunane
metodi
po kapitalski metodi]
Nakup naložbenih nepre Denarni odtok za nakup naložbenih nepremičnin. [glej: splošna praksa: MRS 7, 16. člen
mičnin
Naložbene nepremičnine]

X duration credit

X duration credit

Nakup deležev v pridru Denarni odtok za nakup deležev v pridruženih podjetjih. splošna praksa: MRS 7, 16. člen
[glej: Pridružena podjetja [member]]
ženih podjetjih

Nakup
neopredmetenih Denarni odtok za nakup neopredmetenih sredstev, primer: MRS 7, 16.(a) člen
sredstev, razvrščen kot razvrščen kot dejavnosti naložbenja. [glej: Neopred
dejavnosti naložbenja
metena sredstva razen dobrega imena]

Nakup finančnih instru Denarni odtok za nakup finančnih instrumentov. [glej: splošna praksa: MRS 7, 16. člen
mentov, razvrščen kot Finančni instrumenti, razred [member]]
dejavnosti naložbenja

SL

X duration credit

Nakup sredstev za razisko Denarni odtok za nakup sredstev za raziskovanje in splošna praksa: MRS 7, 16. člen
vrednotenje. [glej: Sredstva za raziskovanje in vredno
vanje in vrednotenje
tenje [member]]

X duration credit

PurchaseOfExplorationAn
dEvaluationAssets

ifrs-full

Denarni odtok za nakup bioloških sredstev. [glej: splošna praksa: MRS 7, 16. člen
Biološka sredstva]

Nakup bioloških sredstev

X duration credit

ifrs-full

PurchaseOfBiologicalAssets

PurchasedCallOption
sMember

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Nakup finančnih sredstev, Denarni odtok za nakup finančnih sredstev, razpolo splošna praksa: MRS 7, 16. člen
razpoložljivih za prodajo
žljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo]

Pojasnilo oznake

X duration credit

Označba

PurchaseOfAvailableforsa
leFinancialAssets

Element type and
attributes

Kupljene nakupne opcije Ta pripadnik pomeni kupljene pogodbe o izpeljanih primer: MSRP 7, IG40.B člen,
[member]
finančnih instrumentih, ki podjetju dajejo pravico, toda primer: MSRP 7, B33. člen
ne obveznosti, da kupi sredstvo, ki je podlaga, po dolo
čeni izvršilni ceni. [glej: Izpeljani finančni instrumenti
[member]]

Element name/role URI

member

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Nakup drugih dolgoročnih Denarni odtok za nakup dolgoročnih sredstev, ki jih primer: MRS 7, 16.(a) člen
sredstev, razvrščen kot podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu,
dejavnosti naložbenja
razvrščen kot dejavnosti naložbenja. [glej: Sredstva]
Nakup
opredmetenih Denarni odtok za nakup opredmetenih osnovnih sred primer: MRS 7, 16.(a) člen
osnovnih
sredstev, stev, razvrščen kot dejavnosti naložbenja. [glej: Opred
razvrščen kot dejavnosti metena osnovna sredstva]
naložbenja
Nakup
opredmetenih
osnovnih
sredstev,
neopredmetenih sredstev
razen dobrega imena,
naložbenih
nepremičnin
in drugih nekratkoročnih
sredstev

X duration credit

X duration debit

PurchaseOfOtherLongter
mAssetsClassifiedAsInve
stingActivities

PurchaseOfPropertyPlan
X duration credit
tAndEquipmentClassifiedA
sInvestingActivities

X duration credit

PurchaseOfOilAndGasAs
sets

PurchaseOfPropertyPlan
tAndEquipmentIntangi
bleAssetsOtherThanGood
willInvestmentPropertyAn
dOtherNoncurrentAssets

PurchaseOfTreasuryShares

PurchasesFairValueMeasu
rementAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Nakupi, merjenje poštene Povečanje merjenja poštene vrednosti sredstev zaradi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii) člen
vrednosti, sredstva
nakupa teh sredstev. [glej: Po pošteni vrednosti [mem
ber]]

Zmanjšanje lastniškega kapitala zaradi nakupa trezorskih splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
člen
delnic. [glej: Trezorske delnice]

Uradni list Evropske unije

X duration debit

Nakup trezorskih delnic

Nakup sredstev, povezanih Denarni odtok za nakup sredstev, povezanih z nafto in splošna praksa: MRS 7, 16. člen
z nafto in zemeljskim zemeljskim plinom. [glej: Sredstva, povezana z nafto in
plinom
zemeljskim plinom]

X duration credit

SL

Denarni odtok za nakup opredmetenih osnovnih sred splošna praksa: MRS 7, 16. člen
stev, neopredmetenih sredstev razen dobrega imena,
naložbenih nepremičnin in drugih nekratkoročnih sred
stev. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega
imena; Naložbene nepremičnine; Druga nekratkoročna
sredstva; Opredmetena osnovna sredstva]

Nakup rudarskih sredstev

X duration credit

Denarni odtok za nakup rudarskih sredstev. [glej: Sred splošna praksa: MRS 7, 16. člen
stva za rudarjenje]

PurchaseOfMiningAssets

Nakup naložb, ki niso Denarni odtok za nakup naložb, ki niso obračunane po splošna praksa: MRS 7, 16. člen
obračunane po kapitalski kapitalski metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapi
metodi
talski metodi; Naložbe, ki niso obračunane po kapitalski
metodi]

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

PurchaseOfInvestmentsOt
herThanInvestmentsAc
countedForUsingEquity
Method

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

text

PurchasesOfGoodsRelated
PartyTransactions

PurchasesOfPropertyAn
dOtherAssetsRelatedParty
Transactions

QualitativeAssessmentOfE
stimatedEffectOfPractica
lExpedientsUsedWhenAp
plyingIFRS15Retrospecti
vely

QualitativeInformationA
boutContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

QualitativeInformationA
boutEntitysObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingCapital

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

text

Kvalitativne informacije o
ciljih
in
usmeritvah
podjetja
ter
njegovih
procesih pri upravljanju
kapitala

Kvalitativne informacije o
nadaljnji
udeležbi
v
finančnih sredstvih, za
katera je bilo pripoznanje
odpravljeno

Kvalitativne informacije o ciljih in usmeritvah podjetja razkritje: MRS 1, 135.(a) člen
ter njegovih procesih pri upravljanju kapitala. Vključevati
bi morale opis, kaj upravlja kot kapital, opis narave
zunanjih kapitalskih zahtev, načina upravljanja teh
zahtev in opis, kako podjetje uresničuje svoje cilje
glede upravljanja kapitala. [glej: Kapitalske zahteve
[member]]

Kvalitativne informacije o nadaljnji udeležbi podjetja v razkritje: MSRP 7, 42.E(f) člen
finančnih sredstvih, za katera je bilo pripoznanje odpra
vljeno, za pojasnilo in podporo potrebnih kvantitativnih
razkritij. [glej: Finančna sredstva]

Kvalitativna oceno ocenje Kvalitativna ocena ocenjenega učinka praktičnih rešitev, razkritje: MSRP 15, C6.(b) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018
nega učinka praktičnih ki se uporabljajo pri uporabi MSRP 15 za nazaj.
rešitev, ki se uporabljajo
pri uporabi MSRP 15 za
nazaj

Nakupi nepremičnin in Vrednost nepremičnin in drugih sredstev, ki jih je primer: MRS 24, 21.(b) člen
drugih sredstev, transakcije podjetje kupilo v transakcijah s povezanimi strankami.
s povezanimi strankami
[glej: Povezane stranke [member]]

Nakupi blaga, transakcije s Vrednost blaga, ki ga je podjetje kupilo v transakcijah s primer: MRS 24, 21.(a) člen
povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke [mem
povezanimi strankami
ber]]

SL

X duration debit

X duration debit

PurchasesFairValueMeasu
rementLiabilities

ifrs-full

Nakupi, merjenje poštene Povečanje merjenja poštene vrednosti obveznosti zaradi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii) člen
vrednosti, obveznosti
nakupa teh obveznosti. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]]

Sklic

X duration credit

Pojasnilo oznake

Nakupi, merjenje poštene Povečanje merjenja poštene vrednosti lastnih kapitalskih razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii) člen
vrednosti, lastni kapitalski instrumentov podjetja zaradi nakupa teh kapitalskih
instrumenti podjetja
instrumentov. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]]

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

PurchasesFairValueMeasu
rementEntitysOwnEqui
tyInstruments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Razpon ocen, v katerem je
zelo verjetno, da je poštena
vrednost bioloških sred
stev, po nabavni vrednosti

Razpon ocen, v katerem je
zelo verjetno, da je poštena
vrednost
naložbenih
nepremičnin, po nabavni
vrednosti ali v skladu z
MSRP 16 v okviru modela
poštene vrednosti

RangeOfEstimatesWit
text
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForBiologicalAsset
sAtCost

RangeOfEstimatesWit
text
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForInvestmentProper
tyAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModel

ifrs-full

ifrs-full

Razpon [axis]

axis

RangeAxis

ifrs-full

Kvalitativne informacije o
občutljivosti in informacije
o pogojih zavarovalnih
pogodb,
ki
imajo
pomemben učinek

Označba

text

Element type and
attributes

QualitativeInformationA
boutSensitivityAndInfor
mationAboutThoseTerm
sAndConditionsOfInsuran
ceContractsThatHaveMate
rialEffect

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Razpon ocen, v katerem je zelo verjetno, da je poštena razkritje: MRS 40, 78.(c) člen –
vrednost naložbenih nepremičnin, če podjetje meri začetek veljavnosti 1.1.2019
naložbene nepremičnine po nabavni vrednosti ali v
skladu z MSRP 16 v okviru modela poštene vrednosti,
ker njihove poštene vrednosti ni mogoče ves čas zane
sljivo izmeriti. [glej: Po nabavni vrednosti ali v skladu z
MSRP 16 v okviru modela poštene vrednosti [member];
Naložbene nepremičnine]

SL

Razpon ocen, v katerem je zelo verjetno, da je poštena razkritje: MRS 41, 54.(c) člen
vrednost bioloških sredstev, če njihove poštene vrednosti
ni mogoče zanesljivo meriti, podjetje pa jih meri po
nabavni vrednosti, zmanjšani za akumulirano amortiza
cijo in akumulirane izgube zaradi oslabitve. [glej:
Biološka sredstva]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 13, IE63. člen,
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi primer: MSRP 13, B6. člen,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen,
razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen,
splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

Kvalitativne informacije o občutljivosti na zavarovalno razkritje: MSRP 4, 39.A(b) člen
tveganje in informacije o pogojih zavarovalnih pogodb,
ki imajo pomemben učinek na znesek, časovni okvir in
negotovost prihodnjih denarnih tokov zavarovalca. [glej:
Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

Pojasnilo oznake
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Sklic

RangesOfExercisePricesFo
rOutstandingShareOption
sAxis

ifrs-full

axis

Razponi izpolnitvenih cen Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
neuveljavljenih delniških domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
opcij [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Ta pripadnik pomeni skupne razpone. Predstavlja tudi primer: MSRP 13, IE63. člen,
standardno vrednost za os „Razpon“, če se ne uporablja primer: MSRP 13, B6. člen,
noben drug pripadnik.
razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen,
razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen,
splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

Razponi [member]

RangesMember

ifrs-full

SL

member

Razpon ocen, v katerem je Razpon ocen, v katerem je zelo verjetno, da je poštena razkritje: MRS 40, 79.(e)(iii) člen
verjetno, da je poštena vrednost naložbenih nepremičnin, merjena z modelom
vrednost
naložbenih nabavne vrednosti. [glej: Naložbene nepremičnine]
nepremičnin,
model
nabavne vrednosti

Razpon ocen, v katerem je zelo verjetno, da je poštena razkritje: MRS 40, 78.(c) člen –
vrednost naložbenih nepremičnin, če podjetje meri datum prenehanja veljavnosti
naložbene nepremičnine po nabavni vrednosti v okviru 1.1.2019
modela poštene vrednosti, ker njihove poštene vrednosti
ni mogoče ves čas zanesljivo izmeriti. [glej: Po nabavni
vrednosti v okviru modela poštene vrednosti [member];
Naložbene nepremičnine]

Pojasnilo oznake

RangeOfEstimatesWit
text
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForInvestmentProper
tyCostModel

Razpon ocen, v katerem je
zelo verjetno, da je poštena
vrednost
naložbenih
nepremičnin, po nabavni
vrednosti v okviru modela
poštene vrednosti

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

RangeOfEstimatesWit
text
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForInvestmentProper
tyAtCostWithinFairValue
Model

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

X instant

X.XX instant

member

X instant debit

RatedCreditExposures

RateOfReturnUsedToRef
lectTimeValueOfMoneyRe
gulatoryDeferralAccount
Balances

RateregulatedActivitie
sMember

RawMaterials

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

RangesOfExercisePricesFo
rOutstandingShareOption
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Kratkoročne surovine

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavljajo vrednost primer: MRS 1, 78.(c) člen,
sredstev, ki bodo porabljena v proizvajalnem procesu ali splošna praksa: MRS 2, 37. člen
opravljanju storitev. [glej: Zaloge]

Cenovno regulirane dejav Ta pripadnik pomeni dejavnosti podjetja, za katere velja razkritje: MSRP 14, 30. člen,
regulacija cen. Pomeni tudi standardno vrednost za os razkritje: MSRP 14, 33. člen
nosti [member]
„Vrste cenovno reguliranih dejavnosti“, če se ne upora
blja noben drug pripadnik.

Stopnja donosa, ki odraža časovno vrednost denarja in razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen
se uporablja za stanja na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

SL

Stopnja donosa, ki odraža
časovno vrednost denarja,
stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Kreditne izpostavljenosti z Znesek kreditne izpostavljenosti, za katero so boniteto primer: MSRP 7, IG24.(c) člen –
določile zunanje bonitetne agencije. [glej: Kreditna izpo datum prenehanja veljavnosti
bonitetno oceno
stavljenost]
1.1.2018, primer: MSRP 7,
36.(c) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Razponi izpolnitvenih cen Ta pripadnik pomeni skupne razpone izpolnitvenih cen razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
neuveljavljenih delniških neuveljavljenih delniških opcij, ki imajo pomen za oceno
opcij [member]
časa, ko so lahko izdane dodatne delnice, njihovega
števila ter denarja, ki bi lahko bil prejet ob uveljavitvi
teh opcij. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Raz
poni izpolnitvenih cen neuveljavljenih delniških opcij“,
če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Razponi
[member]]

Označba
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Sklic

Prejemki od licenčnin, Denarni pritok od licenčnin, pristojbin, provizij in primer: MRS 7, 14.(b) člen
pristojbin,
provizij
in drugih prihodkov. [glej: Drugi prihodki]
drugih prihodkov

Prejemki od prodaje blaga Denarni pritok od prodaje blaga in opravljanja storitev. primer: MRS 7, 14.(a) člen
in opravljanja storitev

ReceiptsFromRoyaltiesFees X duration debit
CommissionsAndOtherRe
venue

X duration debit

ReceiptsFromRentsAnd
SubsequentSalesOfSuchAs
sets

ReceiptsFromSalesOfGood
sAndRenderingOfServices

ReceivablesAndPayablesRe
latedToInsuranceContracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Terjatve in obveznosti v Znesek terjatev in obveznosti v zvezi z zavarovalnimi primer: MSRP 4, IG22.(g) člen,
zvezi z zavarovalnimi pogodbami (zneski, ki jih je treba v zvezi z zavaroval primer: MSRP 4, 37.(b) člen
pogodbami
nimi pogodbami plačati zastopnikom, posrednikom in
imetnikom polic oziroma prejeti od teh oseb).

Prejemki iz najemov in Denarni pritok iz najemov in poznejših prodaj, pove primer: MRS 7, 14. člen
poznejših prodaj sredstev zanih s sredstvi, ki so bila najprej namenjena za dajanje
za dajanje v najem drugim v najem drugim in pozneje za prodajo.
in pozneje za prodajo

Prejemki iz naslova premij, Denarni pritok iz naslova premij, škod, rent in drugih primer: MRS 7, 14.(e) člen
škod, rent in drugih upra upravičenj po zavarovalnih policah.
vičenj po zavarovalnih
policah

SL

X duration debit

X duration debit

ReceiptsFromPremium
sAndClaimsAnnuitiesAn
dOtherPolicyBenefits

ifrs-full

Prejemki
iz
naslova Denarni pritok iz naslova pogodb, sklenjenih za zasto primer: MRS 7, 14.(g) člen
pogodb, sklenjenih za panje ali trgovanje.
zastopanje ali trgovanje

X duration debit

in Vrednost surovin in potrošnega materiala, porabljenih v primer: MRS 1, 102. člen, razkri
proizvajalnem procesu ali pri opravljanju storitev. [glej: tje: MRS 1, 99. člen
Kratkoročne surovine]

Pojasnilo oznake

ReceiptsFromContracts
HeldForDealingOrTrading
Purpose

Porabljene surovine
potrošni material

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

RawMaterialsAndConsu
mablesUsed

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

ReceivablesFromContracts
WithCustomers

ReceivablesFromContracts
WithCustomersAbstract

ReceivablesFromRentalOf
Properties

ReceivablesFromSaleOfPro
perties

ReceivablesFromTaxesOt
herThanIncomeTax

RecipesFormulaeModelsDe X instant debit
signsAndPrototypes

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

X instant debit

do

Sklic

pridruženih Znesek terjatev do pridruženih podjetij. [glej: Pridružena splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
podjetja [member]]
člen

Pojasnilo oznake

razkritje: MSRP 15, 105. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 15, 116.(a) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018

Uradni list Evropske unije

Recepti, formule, modeli, Vrednost neopredmetenih sredstev, ki predstavlja primer: MRS 38, 119.(f) člen
recepte, formule, modele, vzorce in prototipe. [glej:
vzorci in prototipi
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Terjatve iz naslova davkov Znesek terjatev iz naslova davkov razen davka iz dobi splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
razen davka iz dobička
čka. Davek iz dobička vključuje vse davke v državi in člen
tujini, ki temeljijo na obdavčljivem dobičku. Davek iz
dobička vključuje tudi davke, kot je pri viru odtegnjeni
davek, ki jih morajo plačati odvisno podjetje, pridruženo
podjetje ali skupni aranžmaji na izplačila dividend poro
čajočemu podjetju.

Terjatve iz naslova prodaje Znesek terjatev iz naslova prodaje nepremičnin. Nepre splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
mičnina je zemljišče ali zgradba (ali del zgradbe) ali člen
nepremičnin
oboje.

Terjatve
iz
naslova Znesek terjatev iz naslova najemnin za nepremičnine. splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
najemnin za nepremičnine Nepremičnina je zemljišče ali zgradba (ali del zgradbe) člen
ali oboje.

Terjatve iz naslova pogodb
s kupci [abstract]

Terjatve iz naslova pogodb Vrednost brezpogojne pravice podjetja do nadomestila v
s kupci
zameno za blago ali storitve, ki jih je podjetje preneslo
na kupca. Pravica do nadomestila je brezpogojna, če
mora za to, da to nadomestilo zapade v plačilo, samo
miniti čas.

Terjatve do skupnih podvi Znesek terjatev do skupnih podvigov. [glej: Skupni splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
gov
podvigi [member]]
člen

Terjatve
podjetij

Označba

SL

X instant debit

X instant debit

ReceivablesDueFromJoint
Ventures

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

ReceivablesDueFromAsso
ciates

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/693

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za uporabo izrav
nalnega pristopa, čisti
znesek po odštetju davka

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za finančna sred
stva,
razpoložljiva
za
prodajo, pred obdavčitvijo

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnApplicationOfOver
layApproachNetOfTax

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnAvailableforsaleFinan
cialAssetsBeforeTax

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnAvailableforsaleFinan
cialAssetsNetOfTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s
finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo, čisti
znesek po odštetju davka. Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev so zneski, prerazvrščeni v poslovni izid v
tekočem obdobju, ki so bili v tekočem ali v prejšnjih
obdobjih pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu.
[glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo; Drugi
vseobsegajoči donos]

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s
finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo, pred
obdavčitvijo. Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski,
prerazvrščeni v poslovni izid v tekočem obdobju, ki so
bili v tekočem ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Finančna sredstva,
razpoložljiva za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MRS 1, 92. člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
20.(a)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

razkritje: MRS 1, 92. člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
20.(a)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih z razkritje: MSRP 4, 35.D(b) člen –
uporabo izravnalnega pristopa, čisti znesek po odštetju začetek veljavnosti ob prvi
davka. Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski, uporabi MSRP 9
prerazvrščeni v poslovni izid v tekočem obdobju, ki so
bili v tekočem ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Drugi vseobsega
joči donos]

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih z razkritje: MSRP 4, 35.D(b) člen –
uporabo izravnalnega pristopa, pred obdavčitvijo. Prila začetek veljavnosti ob prvi
goditve zaradi prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni v uporabi MSRP 9
poslovni izid v tekočem obdobju, ki so bili v tekočem ali
v prejšnjih obdobjih pripoznani v drugem vseobsega
jočem donosu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

SL

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za finančna sred
stva, razpoložljivih za
prodajo, čisti znesek po
odštetju davka

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za uporabo izrav
nalnega pristopa, pred
obdavčitvijo

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnApplicationOfOver
layApproachBeforeTax

Pojasnilo oznake

Recepti, formule, modeli, Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 119.(f) člen
vzorci in prototipi [mem predstavlja recepte, formule, modele, vzorce in prototipe.
ber]
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

RecipesFormulaeModelsDe member
signsAndPrototypesMem
ber

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev
za
varovanja
denarnih tokov pred tvega
njem, s katerimi se varu
jejo prihodnji denarni
tokovi, za katere se več
ne pričakuje, da bo do
njih prišlo, čisti znesek po
odštetju davka

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev
za
varovanja
denarnih tokov pred tvega
njem, pri katerih je pred
tveganjem
varovana
postavka
vplivala
na
poslovni izid, čisti znesek
po odštetju davka

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev
za
varovanja
denarnih tokov, pri katerih
rezerva
iz
varovanja
denarnih tokov pred tvega
njem ne bo povrnjena v
enem ali več prihodnjih
obdobjih, čisti znesek po
odštetju davka

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnCashFlowHedgesForW
hichHedgedFutureCashF
lowsAreNoLongerExpec
tedToOccurNetOfTax

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnCashFlowHedgesForW
hichHedgedItemAffected
ProfitOrLossNetOfTax

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnCashFlowHedgesForW
hichReserveOfCashFlow
HedgesWillNotBeRecovere
dInOneOrMoreFuturePe
riodsNetOfTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Označba

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev
za
varovanja
denarnih tokov pred tvega
njem, pred obdavčitvijo

Element type and
attributes

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnCashFlowHedgesBefo
reTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev za varovanja razkritje: MSRP 7, 24.E(a) člen –
denarnih tokov, pri katerih rezerva iz varovanja začetek veljavnosti 1.1.2018
denarnih tokov pred tveganjem ne bo povrnjena v
enem ali več prihodnjih obdobjih, čisti znesek po
odštetju davka. [glej: Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za varovanja denarnih tokov pred tveganjem, čisti
znesek po odštetju davka]

razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(iv) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.E(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(iv) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.E(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

SL

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev za varovanja
denarnih tokov pred tveganjem, pri katerih je pred
tveganjem varovana postavka vplivala na poslovni izid,
čisti znesek po odštetju davka. [glej: Prilagoditve zaradi
prerazvrstitev za varovanja denarnih tokov pred tvega
njem, čisti znesek po odštetju davka]

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev ob varovanju
denarnih tokov pred tveganjem, s katerim se varujejo
prihodnji denarni tokovi, za katere se več ne pričakuje,
da bo do njih prišlo, čisti znesek po odštetju davka. [glej:
Prilagoditve zaradi prerazvrstitev za varovanja denarnih
tokov pred tveganjem, čisti znesek po odštetju davka]

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih z razkritje: MRS 1, 92. člen, razkri
varovanjem denarnih tokov pred tveganjem, pred obdav tje: MSRP 7, 23.(d) člen – datum
čitvijo. Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski, prenehanja veljavnosti 1.1.2018
prerazvrščeni v poslovni izid v tekočem obdobju, ki so
bili v tekočem ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Varovanje
denarnih tokov pred tveganjem [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake
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Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za spremembo
vrednosti
v
bazičnih
točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov, pred
obdavčitvijo

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za spremembo
vrednosti
v
bazičnih
točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov, čisti
znesek po odštetju davka

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za spremembo
vrednosti
terminskih
elementov
terminskih
pogodb, pred obdavčitvijo

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za spremembo
vrednosti
terminskih
elementov
terminskih
pogodb, čisti znesek po
odštetju davka

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnChangeInValueOfForei
gnCurrencyBasisSpreadsBe
foreTax

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnChangeInValueOfForei
gnCurrencyBasisSpreadsNe
tOfTax

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnChangeInValueOfFor
wardElementsOfForward
ContractsBeforeTax

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnChangeInValueOfFor
wardElementsOfForward
ContractsNetOfTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Označba

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev
za
varovanja
denarnih tokov pred tvega
njem, čisti znesek po
odštetju davka

Element type and
attributes

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnCashFlowHedgesNe
tOfTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

razkritje: MRS 1, 92. člen, razkri
tje: MSRP 7, 23.(d) člen – datum
prenehanja veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(iv)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
24.E(a) člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Sklic

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen –
spremembo vrednosti terminskih elementov terminskih začetek veljavnosti 1.1.2018
pogodb, čisti znesek po odštetju davka. Prilagoditve
zaradi prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni v poslovni
izid v tekočem obdobju, ki so bili v tekočem ali v prejš
njih obdobjih pripoznani v drugem vseobsegajočem
donosu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen –
spremembo vrednosti terminskih elementov terminskih začetek veljavnosti 1.1.2018
pogodb, pred obdavčitvijo. Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev so zneski, prerazvrščeni v poslovni izid v
tekočem obdobju, ki so bili v tekočem ali v prejšnjih
obdobjih pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

SL

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen –
spremembo vrednosti v bazičnih točkah izraženih valu začetek veljavnosti 1.1.2018
tnih tečajnih razmikov, čisti znesek po odštetju davka.
Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni
v poslovni izid v tekočem obdobju, ki so bili v tekočem
ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v drugem vseobsega
jočem donosu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen –
spremembo vrednosti v bazičnih točkah izraženih valu začetek veljavnosti 1.1.2018
tnih tečajnih razmikov, pred obdavčitvijo. Prilagoditve
zaradi prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni v poslovni
izid v tekočem obdobju, ki so bili v tekočem ali v prejš
njih obdobjih pripoznani v drugem vseobsegajočem
donosu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih z
varovanjem denarnih tokov pred tveganjem, čisti znesek
po odštetju davka. Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so
zneski, prerazvrščeni v poslovni izid v tekočem obdobju,
ki so bili v tekočem ali v prejšnjih obdobjih pripoznani
v drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Varovanje
denarnih tokov pred tveganjem [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake
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Sklic

Prilagoditve zaradi preraz Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen, razkri
vrstitev za tečajne razlike tečajnimi razlikami, če se prevedejo računovodski izkazi tje: MRS 21, 48. člen
pri prevedbi, pred obdav poslovnih enot v tujini, pred obdavčitvijo Prilagoditve
čitvijo
zaradi prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni v poslovni
izid v tekočem obdobju, ki so bili v tekočem ali v prejš
njih obdobjih pripoznani v drugem vseobsegajočem
donosu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
Prilagoditve zaradi preraz Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen, razkri
vrstitev za tečajne razlike tečajnimi razlikami, če se prevedejo računovodski izkazi tje: MRS 21, 48. člen
pri prevedbi, čisti znesek poslovnih enot v tujini, čisti znesek po odštetju davka
po odštetju davka
Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni
v poslovni izid v tekočem obdobju, ki so bili v tekočem
ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v drugem vseobsega
jočem donosu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za finančna sred
stva, merjena po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa,
pred obdavčitvijo

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnExchangeDifference
sOnTranslationBeforeTax

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnExchangeDifference
sOnTranslationNetOfTax

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
BeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MRS 1, 92. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 20.(a)(viii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

SL

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s
finančnimi sredstvi, merjenimi po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa, pred obdavčitvijo.
Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni
v poslovni izid v tekočem obdobju, ki so bili v tekočem
ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v drugem vseobsega
jočem donosu. [glej: Finančna sredstva, merjena po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa;
Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen –
spremembo časovne vrednosti opcij, čisti znesek po začetek veljavnosti 1.1.2018
odštetju davka. Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so
zneski, prerazvrščeni v poslovni izid v tekočem obdobju,
ki so bili v tekočem ali v prejšnjih obdobjih pripoznani
v drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Drugi vseobse
gajoči donos]

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za spremembi
časovne vrednosti opcij,
čisti znesek po odštetju
davka

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnChangeInValueOfTime
ValueOfOptionsNetOfTax

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen –
spremembo časovne vrednosti opcij, pred obdavčitvijo. začetek veljavnosti 1.1.2018
Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni
v poslovni izid v tekočem obdobju, ki so bili v tekočem
ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v drugem vseobsega
jočem donosu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za spremembo
časovne vrednosti opcij,
pred obdavčitvijo

Element type and
attributes

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnChangeInValueOfTime
ValueOfOptionsBeforeTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za finančna sred
stva, za katera je bila
odpravljena določitev, da
se zanje uporablja izrav
nalni pristop, pred obdav
čitvijo

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za finančna sred
stva, za katera je bila
odpravljena določitev, da
se zanje uporablja izrav
nalni pristop, čisti znesek
po odštetju davka

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za varovanja čistih
finančnih
naložb
v
poslovne enote v tujini,
pred obdavčitvijo

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnFinancialAssetsThatHa
veBeenDedesignatedFro
mOverlayApproachBefore
Tax

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnFinancialAssetsThatHa
veBeenDedesignatedFro
mOverlayApproachNetOf
Tax

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations
BeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Označba

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za finančna sred
stva, merjena po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa,
čisti znesek po odštetju
davka

Element type and
attributes

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
NetOfTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih z
varovanji čistih finančnih naložb v poslovne enote v
tujini, pred obdavčitvijo Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
so zneski, prerazvrščeni v poslovni izid v tekočem
obdobju, ki so bili v tekočem ali v prejšnjih obdobjih
pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MRS 1, 92. člen, razkri
tje: MRS 39, 102. člen, razkritje:
MSRP 9, 6.5.14. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018

SL

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezan s razkritje: MSRP 4, 39.L(f)(iii) člen
finančnimi sredstvi, za katera je bila v poročevalskem – začetek veljavnosti ob prvi
obdobju odpravljena določitev, da se zanje uporablja uporabi MSRP 9
izravnalni pristop, čisti znesek po odštetju davka. Prila
goditve zaradi prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni v
poslovni izid v tekočem obdobju, ki so bili v tekočem ali
v prejšnjih obdobjih pripoznani v drugem vseobsega
jočem donosu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezan s razkritje: MSRP 4, 39.L(f)(iii) člen
finančnimi sredstvi, za katera je bila v poročevalskem – začetek veljavnosti ob prvi
obdobju odpravljena določitev, da se zanje uporablja uporabi MSRP 9
izravnalni pristop, pred obdavčitvijo. Prilagoditve zaradi
prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni v poslovni izid v
tekočem obdobju, ki so bili v tekočem ali v prejšnjih
obdobjih pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen –
finančnimi sredstvi, merjenimi po pošteni vrednosti začetek veljavnosti 1.1.2018
prek drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek po
odštetju davka. Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so
zneski, prerazvrščeni v poslovni izid v tekočem obdobju,
ki so bili v tekočem ali v prejšnjih obdobjih pripoznani
v drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Finančna sred
stva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa; Drugi vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake

L 143/698
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

X duration debit

ifrs-full

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MSRP 14, 22.(b) člen
čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije, čisti znesek po odštetju
davka. Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski,
prerazvrščeni v poslovni izid v tekočem obdobju, ki so
bili v tekočem ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Stanja na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member];
Drugi vseobsegajoči donos]

Prerazvrstitev
med Znesek finančnih sredstev, ki so prerazvrščena v katego razkritje: MSRP 7, 12. člen –
finančna sredstva, razpolo rijo razpoložljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva, datum prenehanja veljavnosti
žljiva za prodajo
razpoložljiva za prodajo]
1.1.2018

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za čisto gibanje
stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, čisti znesek po
odštetju davka

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnNetMovementInRegu
latoryDeferralAccountBa
lancesNetOfTax

ifrs-full

razkritje: MRS 1, 92. člen, razkri
tje: MRS 39, 102. člen, razkritje:
MSRP 9, 6.5.14.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2018 MSRP 7,
24.C(b)(iv) člen – začetek veljav
nosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
24.E(a) člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Sklic

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MSRP 14, 22.(b) člen
čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije, pred obdavčitvijo. Prilago
ditve zaradi prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni v
poslovni izid v tekočem obdobju, ki so bili v tekočem
ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v drugem vseobsega
jočem donosu. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije [member]; Drugi vseobsega
joči donos]

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih z
varovanji čistih finančnih naložb v poslovne enote v
tujini, čisti znesek po odštetju davka Prilagoditve zaradi
prerazvrstitev so zneski, prerazvrščeni v poslovni izid v
tekočem obdobju, ki so bili v tekočem ali v prejšnjih
obdobjih pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake

SL

ReclassificationIntoAvaila
bleforsaleFinancialAssets

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za čisto gibanje
stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, pred obdavčit
vijo

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnNetMovementInRegu
latoryDeferralAccountBa
lancesBeforeTax

ifrs-full

Označba

Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za varovanja čistih
finančnih
naložb
v
poslovne enote v tujini,
čisti znesek po odštetju
davka

Element type and
attributes

ReclassificationAdjustment X duration debit
sOnHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations
NetOfTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/699

Prerazvrstitev
finančnih
sredstev iz tistih, ki se
merijo po odplačni vred
nosti, med tista, ki se
merijo po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa
Prerazvrstitev
finančnih
sredstev iz tistih, ki se
merijo po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida, med tista, ki se
merijo po odplačni vred
nosti

ReclassificationOfFinancia X duration
lAssetsOutOfMeasuredAtA
mortisedCostIntoMeasure
dAtFairValue

ReclassificationOfFinancia X duration
lAssetsOutOfMeasuredAtA
mortisedCostIntoMeasure
dAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

ReclassificationOfFinancia X duration
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueIntoMeasuredAtA
mortisedCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen –
tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega začetek veljavnosti 1.1.2018
izida, v kategorijo tistih, ki se merijo po odplačni vred
nosti. [glej: Finančna sredstva]

Znesek finančnih sredstev, ki so bila prerazvrščena iz razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen –
kategorije tistih, ki se merijo po odplačni vrednosti, v začetek veljavnosti 1.1.2018
kategorijo tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Finančna sred
stva]

Znesek finančnih sredstev, ki so bila prerazvrščena iz razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen –
kategorije tistih, ki se merijo po odplačni vrednosti, v začetek veljavnosti 1.1.2018
kategorijo tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Finančna sredstva]

Prerazvrstitev med posojila Znesek finančnih sredstev, ki so prerazvrščena v katego razkritje: MSRP 7, 12. člen –
in terjatve
rijo posojil in terjatev. [glej: Posojila in terjatve; Finančna datum prenehanja veljavnosti
sredstva]
1.1.2018

X duration debit

ReclassificationIntoLoan
sAndReceivables

ifrs-full

SL

Prerazvrstitev
finančnih
sredstev iz tistih, ki se
merijo po odplačni vred
nosti, med tista, ki se
merijo po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida

Prerazvrstitev
med Znesek finančnih sredstev, ki so prerazvrščena v katego razkritje: MSRP 7, 12. člen –
finančne naložbe v posesti rijo finančnih naložb v posesti do zapadlosti. [glej: datum prenehanja veljavnosti
do zapadlosti
Finančne naložbe v posesti do zapadlosti; Finančna sred 1.1.2018
stva]

X duration debit

ReclassificationIntoHeldto
maturityInvestments

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Prerazvrstitev
med Znesek finančnih sredstev, ki so bila prerazvrščena v razkritje: MSRP 7, 12. člen –
finančna
sredstva
po kategorijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. datum prenehanja veljavnosti
pošteni vrednosti prek [glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek 1.1.2018
poslovnega izida
poslovnega izida]

Označba

X duration debit

Element type and
attributes

ReclassificationIntoFinan
cialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLoss

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/700
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

ReclassificationOutOfFi
nancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLoss

ifrs-full

Prerazvrstitev iz finančnih
sredstev po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida

Prerazvrstitev iz finančnih Znesek finančnih sredstev, ki so bila prerazvrščena iz razkritje: MSRP 7, 12.A(a) člen –
sredstev, razpoložljivih za kategorije razpoložljivih za prodajo. [glej: Finančna sred datum prenehanja veljavnosti
prodajo
stva, razpoložljiva za prodajo]
1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 12.
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

X duration credit

ReclassificationOutOfAvai
lableforsaleFinancialAssets

ifrs-full

Znesek finančnih sredstev, ki so bila prerazvrščena iz
kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
[glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida]

razkritje: MSRP 7, 12.A(a) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 12.
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen –
tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega začetek veljavnosti 1.1.2018
izida, v kategorijo tistih, ki se merijo po pošteni vred
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
Finančna sredstva]

SL

X duration credit

Prerazvrstitev
finančnih
sredstev iz tistih, ki se
merijo po pošteni vred
nosti prek poslovnega
izida, med tista, ki se
merijo po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa

X duration

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueThroughProfitOr
LossIntoMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

ifrs-full

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen –
tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek drugega začetek veljavnosti 1.1.2018
vseobsegajočega donosa, v kategorijo tistih, ki se merijo
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej:
Finančna sredstva]

Prerazvrstitev
finančnih
sredstev iz tistih, ki se
merijo po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa,
med tista, ki se merijo po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

X duration

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIn
toMeasuredAtFairValueT
hroughProfitOrLoss

Sklic

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen –
tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek drugega začetek veljavnosti 1.1.2018
vseobsegajočega donosa, v kategorijo tistih, ki se merijo
po odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Prerazvrstitev
finančnih
sredstev iz tistih, ki se
merijo po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa,
med tista, ki se merijo po
odplačni vrednosti

Označba

X duration

Element type and
attributes

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIn
toMeasuredAtAmortised
Cost

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/701

RecognisedAssetsRepresen X instant debit
tingContinuingInvolvemen
tInDerecognisedFinancia
lAssets

X instant debit

ifrs-full

ifrs-full

Znesek sredstev, pripoznanih v izkazu finančnega polo razkritje: MSRP 7, 42.E(a) člen
žaja, ki predstavljajo nadaljnjo udeležbo podjetja v
finančnih sredstvih, za katera je bilo pripoznanje odpra
vljeno. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

Finančni najem, pripoznan Vrednost sredstev, ki jih je pripoznalo podjetje in ki so razkritje: MRS 17, 31.(a) člen –
najeta na podlagi finančnega najema.
datum prenehanja veljavnosti
kot sredstva
1.1.2019

Pripoznana sredstva, ki
predstavljajo
nadaljnjo
udeležbo v finančnih sred
stvih, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno

Uradni list Evropske unije

RecognisedFinanceLeaseA
sAssets

RecognisedAssetsDefined
BenefitPlan

ifrs-full

postavke Ta pripadnik pomeni postavke, ki so bile prerazvrščene, razkritje: MRS 1, 41. člen
ko je podjetje v svojih računovodskih izkazih spremenilo
njihovo predstavitev ali razvrstitev. Predstavlja tudi stan
dardno vrednost za os „Prerazvrščene postavke“, če se ne
uporablja noben drug pripadnik.

postavke Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 1, 41. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Čisto sredstvo določenega Znesek presežka v programu z določenimi zaslužki, splošna praksa: MRS 1, 55. člen
prilagojen za učinke omejitve čistega sredstva določe
zaslužka
nega zaslužka na zgornjo mejo sredstva. [glej: Programi
z določenimi zaslužki [member]]

ReclassifiedItemsMember

ifrs-full

Prerazvrščene
[axis]

Prerazvrstitev iz posojil in Znesek finančnih sredstev, ki so bila prerazvrščena iz razkritje: MSRP 7, 12. člen –
terjatev
kategorije posojil in terjatev. [glej: Posojila in terjatve; datum prenehanja veljavnosti
Finančna sredstva]
1.1.2018

X instant debit

axis

ReclassifiedItemsAxis

ifrs-full

Sklic

Prerazvrščene
[member]

X duration credit

ReclassificationOutOfLoan
sAndReceivables

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Prerazvrstitev iz finančnih Znesek finančnih sredstev, ki so bila prerazvrščena iz razkritje: MSRP 7, 12. člen –
naložb v posesti do zapad kategorije finančnih naložb v posesti do zapadlosti. [glej: datum prenehanja veljavnosti
losti
Finančne naložbe v posesti do zapadlosti; Finančna sred 1.1.2018
stva]

Označba

SL

member

X duration credit

Element type and
attributes

ReclassificationOutOfHeld
tomaturityInvestments

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/702
29.5.2019

Uskladitev računovodskega
dobička, pomnoženega z
veljavnimi davčnimi stop
njami [abstract]

Uskladitev skupne razlike
med pošteno vrednostjo
ob začetnem pripoznanju
in transakcijsko ceno, ki
se še mora pripoznati v
poslovnem izidu [abstract]

Uskladitev
povprečne
dejanske davčne stopnje
in uporabljene davčne
stopnje [abstract]

ReconciliationOfAccoun
tingProfitMultipliedByAp
plicableTaxRatesAbstract

ReconciliationOfAggregate
DifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedU
singValuationTechni
queYetToBeRecognisedAb
stract

ReconciliationOfAverageEf
fectiveTaxRateAndApplica
bleTaxRateAbstract

ReconciliationOfChangesI
nAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek obveznosti, pripoznanih v izkazu finančnega razkritje: MSRP 7, 42.E(a) člen
položaja, ki predstavljajo nadaljnjo udeležbo podjetja v
finančnih sredstvih, za katera je bilo pripoznanje odpra
vljeno.

SL

Uskladitev
sprememb
konta popravkov vrednosti
za
kreditne
izgube
finančnih
sredstev
[abstract]

Pripoznane obveznosti, ki
predstavljajo
nadaljnjo
udeležbo v finančnih sred
stvih, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno

RecognisedLiabilitiesRepre
sentingContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

X instant credit

Pojasnilo oznake

Čista obveznost za dolo Znesek primanjkljaja v programu z določenimi zaslužki. splošna praksa: MRS 1, 55. člen
[glej: Programi z določenimi zaslužki [member]]
čene zaslužke

Označba

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

RecognisedLiabilitiesDefi
nedBenefitPlan

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/703

Uskladitev
sprememb
odloženih stroškov prido
bivanja iz naslova zavaro
valnih pogodb [abstract]

Uskladitev
sprememb
obveznosti (terjatve) za
odloženi davek [abstract]

Uskladitev sprememb pri
merjenju poštene vredno
sti, sredstva [abstract]

ReconciliationOfChange
sInDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuran
ceContractsAbstract

ReconciliationOfChange
sInDeferredTaxLiabilityAs
setAbstract

ReconciliationOfChange
sInFairValueMeasuremen
tAssetsAbstract

ReconciliationOfChange
sInFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

SL

Uskladitev sprememb pri
merjenju poštene vredno
sti, lastni kapitalski instru
menti podjetja [abstract]

Uskladitev
sprememb
pogojnih
obveznosti,
pripoznanih v poslovni
združitvi [abstract]

ReconciliationOfChange
sInContingentLiabilitiesRe
cognisedInBusinessCombi
nationAbstract

ifrs-full

sprememb
sredstev

Označba

Uskladitev
bioloških
[abstract]

Element type and
attributes

ReconciliationOfChange
sInBiologicalAssetsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/704
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

Uskladitev
sprememb
obveznosti iz naslova
izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih
pogodb
[abstract]

Uskladitev
sprememb
čistih sredstev, ki so na
voljo
za
pokojnine
[abstract]

ReconciliationOfChangesI
nIntangibleAssetsAndGo
odwillAbstract

ReconciliationOfChangesI
nIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillAbstract

ReconciliationOfChangesI
nInvestmentPropertyAb
stract

ReconciliationOfChange
sInLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuran
ceContractsIssuedAbstract

ReconciliationOfChange
sInNetAssetsAvailableFor
BenefitsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uskladitev
naložbenih
[abstract]

sprememb
nepremičnin

Pojasnilo oznake

Sklic

SL

Uskladitev
sprememb
neopredmetenih sredstev
razen
dobrega
imena
[abstract]

Uskladitev
sprememb
neopredmetenih sredstev
in
dobrega
imena
[abstract]

Uskladitev
sprememb
dobrega imena [abstract]

ReconciliationOfChange
sInGoodwillAbstract

Uskladitev sprememb pri
merjenju poštene vredno
sti, obveznosti [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

ReconciliationOfChange
sInFairValueMeasurement
LiabilitiesAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/705

Uskladitev
sprememb
pozavarovalnih
sredstev
[abstract]

Uskladitev števila izdanih
uveljavljajočih se delnic
[abstract]

Uskladitev stanj v dobro
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije [abstract]

ReconciliationOfChange
sInReinsuranceAssetsAb
stract

ReconciliationOfFairVa
lueOfCreditDerivativeAb
stract

ReconciliationOfNomina
lAmountOfCreditDerivati
veAbstract

ReconciliationOfNumbe
rOfSharesOutstandingAb
stract

ReconciliationOfRegulato
ryDeferralAccountCreditBa
lancesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uskladitev
nominalnega
zneska kreditnega izpelja
nega finančnega instru
menta [abstract]

Pojasnilo oznake

Sklic

SL

Uskladitev poštene vred
nosti kreditnega izpelja
nega finančnega instru
menta [abstract]

Uskladitev
sprememb
opredmetenih
osnovnih
sredstev [abstract]

ReconciliationOfChange
sInPropertyPlantAndEquip
mentAbstract

Uskladitev
sprememb
drugih rezervacij [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

ReconciliationOfChangesI
nOtherProvisionsAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/706
Uradni list Evropske unije
29.5.2019

RedesignatedFinancialAsse
tAsAvailableforsale

ifrs-full

Finančna
sredstva, Znesek finančnih sredstev, ki so bila ob prehodu na razkritje: MSRP 1, 29. člen –
ponovno določena kot MSRP ponovno določena kot razpoložljiva za prodajo. datum prenehanja veljavnosti
razpoložljiva za prodajo
[glej: MSRP [member]; Finančna sredstva]
1.1.2018

RedesignatedAmountMem
ber

ifrs-full

X instant debit

Večkratno
merjenje Ta pripadnik pomeni merjenje poštene vrednosti, ki ga razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen
poštene vrednosti [mem ob koncu poročevalskega obdobja v določenih okoli
ber]
ščinah v izkazu finančnega položaja zahtevajo ali dovo
ljujejo drugi MSRP. [glej: MSRP [member]]

member

RecurringFairValueMeasu
rementMember

ifrs-full

Ponovno določena vred Ta pripadnik pomeni vrednost, ki je bila med prehodom splošna praksa: MSRP 1, 29. člen
nost [member]
na MSRP ponovno določena.

Nadomestljiva
vrednost Večja izmed naslednjih dveh vrednosti: poštene vred razkritje: MRS 36, 130.(e) člen
sredstva ali denar ustvarja nosti sredstva ali denar ustvarjajoče enote, zmanjšane
joče enote
za stroške odtujitve, ali njegove vrednosti pri uporabi.
[glej: Denar ustvarjajoče enote [member]]

X instant debit

RecoverableAmountOfAs
setOrCashgeneratingUnit

ifrs-full

SL

member

Uskladitev nediskontiranih
plačil za poslovni najem s
čistimi
naložbami
v
finančni najem [abstract]

Sklic

ReconciliationOfUndis
countedLeasePaymentsTo
NetInvestmentInFinance
LeaseAbstract

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Uskladitev stanj v breme
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije [abstract]

Element type and
attributes

ReconciliationOfRegulato
ryDeferralAccountDebitBa
lancesAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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axis

X duration debit

RedesignatedMember

RedesignationAxis

ReductionOfIssuedCapital

RefundsProvision

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Sklic

Znesek finančnih obveznosti, ki so bile ob prehodu na
MSRP ponovno določene kot merjene po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]; MSRP [member]; Finančne obveznosti]

razkritje: MSRP 1, 29. člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 1,
29.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Znesek finančnih sredstev, ki so bila ob prehodu na razkritje: MSRP 1, 29. člen
MSRP ponovno določena kot merjena po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]; MSRP [member]; Finančna sredstva]

Pojasnilo oznake

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 1, 29. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

povračila

Znesek rezervacij za povračila, ki jih bo podjetje izpla primer: MRS 37, primer 4: poli
čalo kupcem. [glej: Druge rezervacije]
tika povračil, primer: MRS 37,
87. člen

Uradni list Evropske unije

Rezervacije za
[abstract]

Rezervacije za povračila

Zmanjšanje izdanega kapi Zmanjšanje lastniškega kapitala zaradi zmanjšanja izda splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
tala
nega kapitala. [glej: Izdani kapital]
člen

Ponovna določitev [axis]

Ponovno določeni [mem Ta pripadnik pomeni finančne instrumente, ki so bili razkritje: MSRP 1, 29. člen
med prehodom na MSRP ponovno določeni. Predstavlja
ber]
tudi standardno vrednost za os „Ponovna določitev“, če
se ne uporablja noben drug pripadnik.

Finančna obveznost, ki je
bila ponovno določena
kot merjena po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida

Finančno sredstvo, ki je
bilo ponovno določeno
kot merjeno po pošteni
vrednosti prek poslovnega
izida

Označba

SL

member

RedesignatedFinancialLiabi X instant credit
lityAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

RedesignatedFinancialAsse
tAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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axis

member

member

member

RegulatoryDeferralAc
countBalancesAxis

RegulatoryDeferralAc
countBalancesClassifiedAs
DisposalGroupsMember

RegulatoryDeferralAc
countBalancesMember

RegulatoryDeferralAc
countBalancesNotClassifie
dAsDisposalGroupsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

Element type and
attributes

RefundsProvisionMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Sklic

povračila Ta pripadnik pomeni rezervacije za povračila, ki jih bo primer: MRS 37, primer 4: poli
podjetje izplačalo kupcem. [glej: Druge rezervacije tika povračil, primer: MRS 37,
[member]]
87. člen

Pojasnilo oznake

Ta pripadnik pomeni stanja na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, B22. člen
zneskov zaradi zakonske regulacije, ki so razvrščena
kot skupine za odtujitev. [glej: Skupine za odtujitev,
razvrščene kot v posesti za prodajo [member]; Stanja
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije
[member]]

Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, ki niso razvrš
čena kot skupine za odtu
jitev [member]

Ta pripadnik pomeni stanja na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, B22. člen
zneskov zaradi zakonske regulacije, ki niso razvrščena
kot skupine za odtujitev. [glej: Skupine za odtujitev,
razvrščene kot v posesti za prodajo [member]; Stanja
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije
[member]]

SL

Stanja na kontih odloženih Ta pripadnik pomeni stanja na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, B22. člen
zneskov zaradi zakonske zneskov zaradi zakonske regulacije. Stanje na kontih
regulacije [member]
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije je stanje
katerega koli odhodka (ali prihodka), ki v skladu z
drugimi standardi ne bi bilo pripoznano kot sredstvo
ali obveznost, vendar ustreza pogojem za odlog, ker
ga je (ali se pričakuje, da ga bo) regulator cen vključil
v določitev cene, ki se lahko zaračuna kupcem. Ta
pripadnik pomeni tudi standardno vrednost za os
„Stanja na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, razvrščena kot
skupine
za
odtujitev
[member]

Stanja na kontih odloženih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 14, B22. člen
zneskov zaradi zakonske domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
regulacije [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Rezervacije za
[member]

Označba
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Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in
povezana obveznost za
odloženi davek [abstract]

Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, nepos
redno povezana s skupino
za odtujitev

X instant credit

X instant debit

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAn
dRelatedDeferredTaxLiabi
lity

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAn
dRelatedDeferredTaxLiabili
tyAbstract

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesDirect
lyRelatedToDisposalGroup

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Znesek stanj v dobro na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, 25. člen
zaradi zakonske regulacije, neposredno povezanih s
skupino za odtujitev. [glej: Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije; Skupine
za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [mem
ber]]

Znesek stanj v dobro na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, 24. člen,
zaradi zakonske regulacije in povezana obveznost za razkritje: MSRP 14, B11.(a) člen
odloženi davek. [glej: Stanja v dobro na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije; Obveznost
za odloženi davek, povezana s stanji na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

SL

Uradni list Evropske unije

Stanja v breme na kontih Znesek stanj v breme na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, 20.(a) člen,
odloženih zneskov zaradi zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja na kontih odlo razkritje: MSRP 14, 33.(a) člen,
zakonske regulacije
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]
razkritje: MSRP 14, 35. člen

Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in
povezana obveznost za
odloženi davek

Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske
regulacije
[abstract]

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAb
stract

X instant credit

Pojasnilo oznake

Stanja v dobro na kontih Znesek stanj v dobro na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, 20.(b) člen,
odloženih zneskov zaradi zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja na kontih odlo razkritje: MSRP 14, 33.(a) člen,
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]
razkritje: MSRP 14, 35. člen
zakonske regulacije

Označba

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, nepos
redno povezana s skupino
za odtujitev

X instant debit

X instant debit

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesDirect
lyRelatedToDisposalGroup

ReimbursementRightsAt
FairValue

ReinsuranceAssets

ReinsurersShareOfAmoun
tArisingFromInsurance
ContractsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Vrednost cedentovih čistih pogodbenih pravic iz naslova razkritje: MSRP 4, 37.(e) člen
pozavarovalne pogodbe.

Pozavarovalčev
delež Ta pripadnik pomeni pozavarovalčev delež zneska iz splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
zneska iz naslova zavaro naslova zavarovalnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih
valnih pogodb [member]
pogodb [member]]

Pozavarovalna sredstva

Pravica do povračila, po Vrednost pravic podjetja do delnega ali celotnega povra razkritje: MRS 19, 140.(b) člen
pošteni vrednosti
čila, potrebnega za poravnavo obveze za določene
zaslužke, s strani druge stranke, ki so bile pripoznane
kot ločeno sredstvo in merjene po pošteni vrednosti.
[glej: Po pošteni vrednosti [member]]

Znesek stanj v breme na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, 25. člen
zaradi zakonske regulacije, neposredno povezanih s
skupino za odtujitev. [glej: Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije; Skupine
za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [mem
ber]]

Uradni list Evropske unije

member

Sklic

Znesek stanj v breme na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, 24. člen,
zaradi zakonske regulacije in povezana terjatev za odlo razkritje: MSRP 14, B11.(a) člen
ženi davek. [glej: Stanja v breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije; Terjatev za odloženi
davek, povezana s stanji na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije]

Pojasnilo oznake

SL

X instant debit

Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in
povezana terjatev za odlo
ženi davek [abstract]

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAndRe
latedDeferredTaxAssetAb
stract

Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in
povezana terjatev za odlo
ženi davek

ifrs-full

X instant debit

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAndRe
latedDeferredTaxAsset

Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske
regulacije
[abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAb
stract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ifrs-full

Prefix

RelatedPartiesMember

Element name/role URI

member

Element type and
attributes
Pojasnilo oznake

Sklic

Povezane stranke [mem Ta pripadnik pomeni povezane stranke. Povezane razkritje: MRS 24, 19. člen
ber]
stranke so posamezniki ali podjetja, ki so povezana s
podjetjem, ki pripravlja računovodske izkaze (poročajoče
podjetje). (a) Posameznik ali ožji član posameznikove
družine je povezan s poročajočim podjetjem, če ta posa
meznik: (i) obvladuje ali skupno obvladuje poročajoče
podjetje; (ii) pomembno vpliva na poročajoče podjetje;
ali (iii) je član ključnega poslovodnega osebja poročajo
čega podjetja ali obvladujočega podjetja poročajočega
podjetja. (b) Podjetje je povezano s poročajočim podjet
jem, če velja kateri koli od naslednjih pogojev: (i)
podjetje in poročajoče podjetje sta člana iste skupine
(kar pomeni, da so vsa obvladujoča podjetja, odvisna
podjetja in soodvisna podjetja povezana z drugimi
podjetji); (ii) eno podjetje je pridruženo podjetje ali
skupni podvig drugega podjetja (ali pridruženo podjetje
ali skupni podvig člana skupine, katere član je drugo
podjetje); (iii) obe podjetji sta skupni podvig iste tretje
osebe; (iv) eno podjetje je skupni podvig tretjega podje
tja, pri čemer je drugo podjetje pridruženo podjetje tret
jega podjetja; (v) podjetje je program pozaposlitvenih
zaslužkov za zaposlence v poročajočem podjetju ali
podjetju, ki je povezano s poročajočim podjetjem. Če
je samo poročajoče podjetje takšen program, so pokro
viteljski zaposlovalci prav tako povezani s poročajočim
podjetjem; (vi) podjetje obvladuje ali skupno obvladuje
posameznik iz točke (a); (vii) posameznik iz točke (a)(i)
pomembno vpliva na podjetje ali je član ključnega
poslovodskega osebja podjetja (ali obvladujočega
podjetja zadevnega podjetja); (viii) podjetje ali kateri
koli član skupine, katere del je podjetje, opravlja storitve
ključnega poslovodnega osebja poročajočemu podjetju
ali obvladujočemu podjetju poročajočega podjetja. [glej:
Skupni podvigi [member]; Ključno poslovodno osebje
podjetja ali obvladujočega podjetja [member]]

Označba

L 143/712
SL
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X duration debit

X duration credit

RemainingReversalPerio
dOfRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

RemainingUnamortised
GainsAndLossesArisingOn
BuyingReinsurance

RentalExpense

RentalIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Pojasnilo oznake

Sklic

Preostalo obdobje za razveljavitev stanj v dobro na razkritje: MSRP 14, 33.(c) člen
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije.
[glej: Stanja v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije]

Preostalo obdobje za povrnitev stanj v breme na kontih razkritje: MSRP 14, 33.(c) člen
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej:
Stanja v breme na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije]

Znesek pripoznanih prihodkov iz dejavnosti najema.

Znesek pripoznanih odhodkov za dejavnosti najema.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

Uradni list Evropske unije

Prihodki od najemnin

Odhodki za najemnine

Preostali
neamortizirani Znesek neamortiziranih odloženih izgub (dobičkov), ki razkritje: MSRP 4, 37.(b)(ii) člen
dobički (izgube), ki izha izhajajo iz nakupa pozavarovanja.
jajo iz nakupa pozavarova
nja

Preostalo
obdobje
za
razveljavitev stanj v dobro
na
kontih
odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Preostalo obdobje za povr
nitev stanj v breme na
kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije

Preostala doba amortizi Preostala doba amortiziranja posameznih neopred razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
ranja
neopredmetenih metenih sredstev, ki so pomembna za računovodske
sredstev, ki so pomembna izkaze podjetja. [glej: Stroški amortizacije]
za podjetje

Transakcije s povezanimi
strankami [abstract]

Označba

SL

X.XX instant

X.XX instant

RemainingRecoveryPerio
dOfRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

X.XX instant

RemainingAmortisationPe
riodOfIntangibleAssetsMa
terialToEntity

ifrs-full

Element type and
attributes

RelatedPartyTransaction
sAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/713

Pojasnilo oznake

Sklic

Odhodki za popravila in Znesek odhodkov za vsakodnevno servisiranje sredstev, splošna praksa: MRS 1, 85. člen
ki lahko zajema tudi stroške dela, potrošnega materiala
vzdrževanje
ali manjših delov.
Izplačila obveznic, zavaro Denarni odtok za izplačilo obveznic, zavarovanih dolž splošna praksa: MRS 7, 17. člen
vanih dolžniških vred niških vrednostnih papirjev in nezavarovanih obveznic.
nostnih papirjev in nezava
rovanih obveznic

X instant credit

X instant credit

RentDeferredIncomeClassi
fiedAsNoncurrent

RepairsAndMaintenanceEx X duration debit
pense

X duration credit

RentDeferredIncomeClassi
fiedAsCurrent

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

prihodki

od Znesek odloženih prihodkov iz dejavnosti najema. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78. člen
Odloženi prihodki]

Odloženi prihodki od Znesek odloženih prihodkov od najemnin, razvrščenih splošna praksa: MRS 1, 78. člen
najemnin, razvrščeni kot kot kratkoročnih. [glej: Odloženi prihodki od najemnin]
kratkoročni

Odloženi
najemnin

SL

RepaymentsOfBondsNote
sAndDebentures

Odloženi prihodki od Znesek odloženih prihodkov od najemnin, razvrščenih splošna praksa: MRS 1, 78. člen
najemnin, razvrščeni kot kot nekratkoročnih. [glej: Odloženi prihodki od najem
nekratkoročni
nin]

X instant credit

RentDeferredIncome

ifrs-full

Prihodki od najemnin iz
naložbenih nepremičnin,
brez
neposrednih
poslovnih
odhodkov
[abstract]

Znesek prihodkov od najemnin iz naložbenih nepremi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
čnin, brez neposrednih poslovnih odhodkov za take člen
nepremičnine. [glej: Neposredni poslovni odhodki za
naložbene nepremičnine; Prihodki od najemnin iz nalož
benih nepremičnin]

RentalIncomeFromInvest
mentPropertyNetOfDirec
tOperatingExpenseAbstract

Prihodki od najemnin iz
naložbenih nepremičnin,
brez
neposrednih
poslovnih odhodkov

ifrs-full

X duration credit

RentalIncomeFromInvest
mentPropertyNetOfDirec
tOperatingExpense

Prihodki od najemnin iz Znesek prihodkov od najemnin iz naslova naložbenih razkritje: MRS 40, 75.(f)(i) člen
nepremičnin, pripoznanih v poslovnem izidu. [glej:
naložbenih nepremičnin
Naložbene nepremičnine]

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

RentalIncomeFromInvest
mentProperty

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

X duration credit

member

member

RepaymentsOfSubordina
tedLiabilities

ReportableSegmentsMem
ber

ReportedIfInCompliance
WithRequirementOfIFR
SMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Poročanje v primeru izpol Ta pripadnik pomeni informacije, o katerih bi podjetje splošna praksa: MRS 1, 20.(d)
njevanja zahtev iz MSRP poročalo v računovodskih izkazih, če bi izpolnjevalo člen
[member]
zahteve katerega od MSRP, v primeru, da ne izpolnjuje
te zahteve.

SL

Odseki, o katerih se poroča Ta pripadnik pomeni poslovne odseke, za katere je treba razkritje: MSRP 15, 115. člen –
v skladu z MSRP 8 razkriti informacije. Podjetje ločeno začetek veljavnosti 1.1.2018,
[member]
sporoča informacije o posameznih poslovnih odsekih, ki razkritje: MSRP 8, 23. člen
izpolnjujejo katero koli od naslednjih količinskih omeji
tev: (a) izkazani prihodki od prodaje zunanjim odje
malcem in od poslov z drugimi odseki znašajo 10 %
ali več celotnih prihodkov, zunanjih in notranjih, vseh
poslovnih odsekov; (b) absolutni znesek izkazanega
poslovnega izida je najmanj 10 % višji od naslednjih
absolutnih vrednosti: (i) celotni izkazani dobiček vseh
poslovnih odsekov, ki niso izkazali izgube in (ii) celotna
izkazana izguba vseh poslovnih odsekov, ki so izkazali
izgubo; ali (c) sredstva znašajo 10 % ali več celotnih
sredstev vseh poslovnih odsekov. Poleg tega se poslovni
odseki, ki ne dosegajo nobenega kvantitativnega praga,
lahko štejejo za odseke, o katerih se poroča in ki so
izkazani ločeno, če poslovodstvo meni, da so informa
cije o teh odsekih koristne za uporabnike računovodskih
izkazov. [glej: Poslovni odseki [member]]

podrejenih Denarni odtok za odplačila podrejenih obveznosti. [glej: splošna praksa: MRS 7, 17. člen
Podrejene obveznosti]

Odplačila najetih nekratko Denarni odtok za odplačila najetih nekratkoročnih poso splošna praksa: MRS 7, 17. člen
jil. [glej: Najeta posojila]
ročnih posojil

X duration credit

RepaymentsOfNoncurrent
Borrowings

ifrs-full

Odplačilo
obveznosti

Odplačila najetih kratkoro Denarni odtok za odplačila najetih kratkoročnih posojil. splošna praksa: MRS 7, 17. člen
čnih posojil
[glej: Kratkoročna najeta posojila]

X duration credit

RepaymentsOfCurrentBor
rowings

ifrs-full

Odplačila najetih posojil, Denarni odtok za odplačilo najetih posojil, razvrščenih primer: MRS 7, 17.(d) člen
razvrščenih kot aktivnosti kot aktivnosti financiranja. [glej: Najeta posojila]
financiranja

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

RepaymentsOfBorro
wingsClassifiedAsFinancin
gActivities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

X instant credit

member

X instant credit

ReserveForCatastrophe
Member

ReserveForEqualisation

ReserveForEqualisation
Member

ReserveOfCashFlowHedges

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja sredstva za primer: MRS 1, 78.(e) člen,
pokrivanje naključnih nihanj odhodkov za škodne razkritje: MSRP 4, IG58. člen
zahtevke glede na pričakovano vrednost škodnih
zahtevkov pri nekaterih vrstah zavarovalnih pogodb.

Rezerva
iz
varovanja Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirani
denarnih tokov pred tvega del dobička (izgube) iz instrumenta za varovanje pred
njem
tveganjem, za katerega se ugotovi, da je učinkovito varo
vanje pred tveganjem za denarne tokove. [glej: Varovanja
denarnih tokov pred tveganjem [member]]

splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
člen, razkritje: MSRP 9, 6.5.11.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Izravnalne rezerve [mem Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen, razkri
ber]
predstavlja sredstva za pokrivanje naključnih nihanj tje: MSRP 4, IG58. člen
odhodkov za škodne zahtevke glede na pričakovano
vrednost škodnih zahtevkov pri nekaterih vrstah zavaro
valnih pogodb (npr. zavarovanje za primer toče,
kreditno zavarovanje, kavcijsko zavarovanje in zavaro
vanje škode zaradi zlorabe zaupanja) z uporabo formule,
ki izhaja iz večletnih izkušenj.

Izravnalne rezerve

SL

Rezerva za naravne nesreče Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen, razkri
[member]
predstavlja sredstva za pokrivanje redkih, toda hudih tje: MSRP 4, IG58. člen
katastrofalnih izgub zaradi dogodkov, kot so poškodbe
jedrskih naprav ali satelitov in potresna škoda.

Rezerva za naravne nesreče Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja sredstva za primer: MRS 1, 78.(e) člen,
pokrivanje redkih, toda hudih katastrofalnih izgub zaradi razkritje: MSRP 4, IG58. člen
dogodkov, kot so poškodbe jedrskih naprav ali satelitov
in potresna škoda.

X instant credit

ifrs-full

ReserveForCatastrophe

RepurchaseAgreement
sAndCashCollateralOnSe
curitiesLent

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Odhodki za raziskave in Znesek odhodkov, ki jih je mogoče neposredno pripisati razkritje: MRS 38, 126. člen
razvoj
dejavnostim raziskav in razvoja, pripoznanih v
poslovnem izidu.

Pojasnilo oznake

X duration debit

Označba

ResearchAndDevelopmen
tExpense

Element type and
attributes

Pogodbe o začasni prodaji Vrednost instrumentov, prodanih z namenom ponovne splošna praksa: MRS 1, 55. člen
in zavarovanje z denarnimi pridobitve v pogodbah o začasni prodaji in zavarovanju
sredstvi za posojene vred z denarnimi sredstvi za posojene vrednostne papirje.
nostne papirje

Element name/role URI

X instant credit

Prefix
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Rezerva
iz
varovanje Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen, razkri
denarnih tokov pred tvega predstavlja akumulirani del dobička (izgube) iz instru tje: MSRP 9, 6.5.11. člen –
njem [member]
menta za varovanje pred tveganjem, za katerega se začetek veljavnosti 1.1.2018
ugotovi, da je učinkovito varovanje pred tveganjem za
denarne tokove. [glej: Varovanja denarnih tokov pred
tveganjem [member]]

ReserveOfChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCre
ditRiskOfLiability

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Rezerva iz spremembe
poštene vrednosti finančne
obveznosti, ki jo je
mogoče pripisati spre
membam
kreditnega
tveganja obveznosti [mem
ber]

member

X instant credit

ReserveOfChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCre
ditRiskOfLiabilityMember

ReserveOfChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreads

Rezerva iz spremembe
vrednosti
v
bazičnih
točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov

Rezerva iz spremembe
poštene vrednosti finančne
obveznosti, ki jo je
mogoče pripisati spre
membam
kreditnega
tveganja obveznosti

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirano
spremembo vrednosti v bazičnih točkah izraženih valu
tnih tečajnih razmikov, če se te finančne instrumente
izključi iz določitve za varovanje pred tveganjem.

splošna praksa: MRS
člen – začetek
1.1.2018, razkritje:
6.5.16. člen – začetek
1.1.2018

1, 78.(e)
veljavnosti
MSRP 9,
veljavnosti

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen –
predstavlja akumulirano spremembo poštene vrednosti začetek veljavnosti 1.1.2018
finančnih obveznosti, ki jo je mogoče pripisati spre
membam kreditnega tveganja obveznosti. [glej: Kreditno
tveganje [member]; Finančne obveznosti]

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirano splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
spremembo poštene vrednosti finančnih obveznosti, ki člen – začetek veljavnosti
jo je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja 1.1.2018
obveznosti. [glej: Kreditno tveganje [member]; Finančne
obveznosti]

SL

X instant credit

member

ReserveOfCashFlowHedge
sMember

ifrs-full

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo iz razkritje: MSRP 7, 24.B(b)(iii) člen
varovanja denarnih tokov pred tveganjem v zvezi z – začetek veljavnosti 1.1.2018
razmerji varovanja pred tveganjem, za katera se obraču
navanje varovanja pred tveganjem ne uporablja več.
[glej: Rezerva iz varovanj denarnih tokov pred tvega
njem]

Rezerva
iz
varovanja
denarnih tokov pred tvega
njem, razmerja varovanja
pred tveganjem, za katera
se obračunavanje varovanja
pred tveganjem ne upora
blja več

ReserveOfCashFlowHedges X instant credit
HedgingRelationships
ForWhichHedgeAccountin
gIsNoLongerApplied

Sklic

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo iz razkritje: MSRP 7, 24.B(b)(ii) člen
varovanja denarnih tokov pred tveganjem v zvezi z – začetek veljavnosti 1.1.2018
neprekinjenim varovanjem pred tveganjem. [glej:
Rezerva iz varovanj denarnih tokov pred tveganjem]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Rezerva
iz
varovanja
denarnih tokov pred tvega
njem, neprekinjeno varova
nje

Element type and
attributes

ReserveOfCashFlowHedges X instant credit
ContinuingHedges

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

X instant credit

member

X instant credit

member

ReserveOfChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContracts

ReserveOfChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContractsMember

ReserveOfChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions

ReserveOfChangeInVa
lueOfTimeValueOfOption
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

ReserveOfChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Rezerva iz spremembe Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki
časovne vrednosti opcij predstavlja akumulirano spremembo časovne vrednosti
[member]
opcij, če se ločita notranja vrednost in časovna vrednost
opcijske pogodbe, kot instrument za varovanje pred
tveganjem pa se določijo samo spremembe notranje
vrednosti.

Rezerva iz spremembe Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirano
časovne vrednosti opcij
spremembo časovne vrednosti opcij, če se ločita notranja
vrednost in časovna vrednost opcijske pogodbe, kot
instrument za varovanje pred tveganjem pa se določijo
samo spremembe notranje vrednosti.

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki
predstavlja akumulirano spremembo vrednosti termin
skih elementov terminskih pogodb, če se terminski
element loči od promptnega elementa terminske
pogodbe in se za varovanje pred tveganjem določijo
samo spremembe promptnega elementa.

spremembe Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirano
terminskih spremembo vrednosti terminskih elementov terminskih
terminskih pogodb, če se terminski element loči od promptnega
elementa terminske pogodbe in se za varovanje pred
tveganjem določijo samo spremembe promptnega
elementa.

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki
predstavlja akumulirano spremembo vrednosti v bazi
čnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov, če se
te finančne instrumente izključi iz določitve za varovanje
pred tveganjem.

Pojasnilo oznake

1, 78.(e)
veljavnosti
MSRP 9,
veljavnosti

1, 78.(e)
veljavnosti
MSRP 9,
veljavnosti

primer: MRS 1, 108. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 9, 6.5.15. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

splošna praksa: MRS
člen – začetek
1.1.2018, razkritje:
6.5.15. člen – začetek
1.1.2018

primer: MRS 1, 108. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

splošna praksa: MRS
člen – začetek
1.1.2018, razkritje:
6.5.16. člen – začetek
1.1.2018

primer: MRS 1, 108. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Sklic

SL

Rezerva iz spremembe
vrednosti
terminskih
elementov
terminskih
pogodb [member]

Rezerva iz
vrednosti
elementov
pogodb

Rezerva iz spremembe
vrednosti
v
bazičnih
točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov [mem
ber]

Označba
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Pojasnilo oznake

Sklic

Rezerva iz sestavine lastni Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja sestavine splošna praksa: MRS 1, 55. člen
škega kapitala zamenljivih zamenljivih instrumentov, razvrščenih kot lastniški kapi
instrumentov
tal.

X instant credit

member

ReserveOfEquityCompo
nentOfConvertibleInstru
ments

ReserveOfEquityCompo
nentOfConvertibleInstru
mentsMember

ifrs-full

ifrs-full

Rezerva iz sestavine lastni Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MRS 1, 108. člen
škega kapitala zamenljivih predstavlja sestavine zamenljivih instrumentov, razvrš
instrumentov [member]
čenih kot lastniški kapital.

SL

možnosti Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen, razkri
udeležbe izhaja iz možnosti diskrecijske udeležbe. Možnosti tje: MSRP 4, IG22.(f) člen, razkri
diskrecijske udeležbe so pogodbene pravice do dodatnih tje: MSRP 4, 34.(b) člen
upravičenj kot dopolnilo k zajamčenim zneskom, in
sicer: (a) tiste, za katere je verjetno, da so pomemben
delež v celotnih pogodbenih upravičenjih; (b) tiste, za
katere znesek ali časovni okvir določi izdajatelj, ter (c)
tiste, ki pogodbeno temeljijo na: (i) izvajanju določene
skupine pogodb ali določene vrste pogodb; (ii) realizi
ranih in/ali nerealiziranih naložbenih donosih v zvezi z
določeno skupino sredstev v lasti izdajatelja; ali (iii)
poslovnem izidu podjetja, sklada ali druge osebe, ki
izda pogodbo.

Rezerva
iz
diskrecijske
[member]

ReserveOfDiscretionaryPar member
ticipationFeaturesMember

Rezerva
iz
možnosti Sestavina lastniškega kapitala, ki izhaja iz možnosti primer: MRS 1, 78.(e) člen,
diskrecijske udeležbe
diskrecijske udeležbe. Možnosti diskrecijske udeležbe so razkritje: MSRP 4, IG22.(f) člen,
pogodbene pravice do dodatnih upravičenj kot dopol razkritje: MSRP 4, 34.(b) člen
nilo k zajamčenim zneskom, in sicer: (a) tiste, za katere
je verjetno, da so pomemben delež v celotnih pogod
benih upravičenjih; (b) tiste, za katere znesek ali časovni
okvir določi izdajatelj, ter (c) tiste, ki pogodbeno teme
ljijo na: (i) izvajanju določene skupine pogodb ali dolo
čene vrste pogodb; (ii) realiziranih in/ali nerealiziranih
naložbenih donosih v zvezi z določeno skupino sredstev
v lasti izdajatelja; ali (iii) poslovnem izidu podjetja,
sklada ali druge osebe, ki izda pogodbo.

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

ReserveOfDiscretionaryPar X instant credit
ticipationFeatures

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Rezerva iz tečajnih razlik Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen, razkri
predstavlja akumulirane tečajne razlike pri prevedbi raču tje: MRS 21, 52.(b) člen
pri prevedbi [member]
novodskih izkazov poslovnih enot v tujini, pripoznane v
drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Drugi vseobsega
joči donos]

member

X instant credit

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslationMem
ber

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEqui
tyInstruments

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEqui
tyInstrumentsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Rezerva iz dobičkov in
izgub iz naložb v kapi
talske instrumente [mem
ber]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen –
predstavlja akumulirane dobičke in izgube iz naložb v začetek veljavnosti 1.1.2018
kapitalske instrumente, ki jih je podjetje določilo kot
merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajo
čega donosa.

Rezerva iz dobičkov in Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
izgub iz naložb v kapi dobičke in izgube iz naložb v kapitalske instrumente, ki člen – začetek veljavnosti
talske instrumente
jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni vrednosti 1.1.2018
prek drugega vseobsegajočega donosa.

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo iz razkritje: MSRP 7, 24.B(b)(iii) člen
tečajnih razlik pri prevedbi v zvezi z razmerji varovanja – začetek veljavnosti 1.1.2018
pred tveganjem, za katera se obračunavanje varovanja
pred tveganjem ne uporablja več. [glej: Rezerva iz
tečajnih razlik pri prevedbi]

SL

member

Rezerva iz tečajnih razlik
pri prevedbi, razmerja
varovanja pred tveganjem,
za katera se obračunavanje
varovanja pred tveganjem
ne uporablja več

ReserveOfExchangeDiffe
X instant credit
rencesOnTranslationHed
gingRelationshipsForW
hichHedgeAccountingIsNo
LongerApplied

ifrs-full

Rezerva iz tečajnih razlik Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja tečajne razkritje: MSRP 7, 24.B(b)(ii) člen
pri prevedbi, neprekinjeno razlike pri prevedbi v zvezi z neprekinjenim varovanjem – začetek veljavnosti 1.1.2018
varovanje pred tveganjem pred tveganjem. [glej: Rezerva iz tečajnih razlik pri
prevedbi]

X instant credit

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslationConti
nuingHedges

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Rezerva iz tečajnih razlik Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja tečajne razkritje: MRS 21, 52.(b) člen
razlike pri prevedbi računovodskih izkazov poslovnih
pri prevedbi
enot v tujini, pripoznane v drugem vseobsegajočem
donosu in akumulirane v lastniškem kapitalu. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos]

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslation

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ReserveOfGainsAndLosse
sOnHedgingInstrumentsT
hatHedgeInvestmentsInE
quityInstrumentsMember

ReserveOfGainsAndLosse
sOnRemeasuringAvailable
forsaleFinancialAssets

ReserveOfGainsAndLosse member
sOnRemeasuringAvailable
forsaleFinancialAssetsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Rezerva iz dobičkov in
izgub
ob
ponovnem
merjenju finančnih sred
stev, razpoložljivih za
prodajo [member]

Rezerva iz dobičkov in
izgub
ob
ponovnem
merjenju finančnih sred
stev, razpoložljivih za
prodajo

Rezerva iz dobičkov in
izgub iz instrumentov za
varovanje pred tveganjem,
ki varujejo naložbe v kapi
talske instrumente pred
tveganjem [member]

Sklic

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen –
predstavlja akumulirane dobičke in izgube ob ponovnem datum prenehanja veljavnosti
merjenju finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo. 1.1.2018
[glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo]

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
dobičke in izgube ob ponovnem merjenju finančnih člen – datum prenehanja veljav
sredstev, razpoložljivih za prodajo. [glej: Finančna sred nosti 1.1.2018
stva, razpoložljiva za prodajo]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen –
predstavlja akumulirane dobičke in izgube iz instru začetek veljavnosti 1.1.2018
mentov za varovanje pred tveganjem, ki pred tveganjem
varujejo naložbe v kapitalske instrumente, ki jih je
podjetje določilo kot merjene po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa.

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
dobičke in izgube iz instrumentov za varovanje pred člen – začetek veljavnosti
tveganjem, ki pred tveganjem varujejo naložbe v kapi 1.1.2018
talske instrumente, ki jih je podjetje določilo kot merjene
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa.

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen –
predstavlja akumulirane dobičke in izgube iz finančnih začetek veljavnosti 1.1.2018
sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa. [glej: Finančna sredstva,
merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajo
čega donosa; Drugi vseobsegajoči donos]

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo iz splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
dobičkov in izgub iz finančnih sredstev, merjenih po člen – začetek veljavnosti
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. 1.1.2018
[glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa; Drugi vseobsega
joči donos]

Pojasnilo oznake

SL

member

Rezerva iz dobičkov in
izgub iz instrumentov za
varovanje pred tveganjem,
ki varujejo naložbe v kapi
talske instrumente pred
tveganjem

X instant credit

ReserveOfGainsAndLosse
sOnHedgingInstrumentsT
hatHedgeInvestmentsInE
quityInstruments

ifrs-full

Rezerva iz dobičkov in
izgub iz finančnih sredstev,
merjenih po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega
donosa
[member]

Rezerva iz dobičkov in
izgub iz finančnih sredstev,
merjenih po pošteni vred
nosti
prek
drugega
vseobsegajočega donosa

Označba

member

ReserveOfGainsAndLosse
sOnFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
Member

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

ReserveOfGainsAndLosse
sOnFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

axis

member

ReserveOfRemeasurement
sOfDefinedBenefitPlan
sMember

ReserveOfSharebasedPay
ments

ReserveOfSharebasedPay
mentsMember

ReservesWithinEquityAxis

ResidualValueRiskMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

na Sestavina lastniškega kapitala, ki izhaja iz plačil na splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
podlagi delnic.
člen

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen
izhaja iz ponovnega merjenja programov z določenimi
zaslužki. [glej: Drugi vseobsegajoči donos, čisti znesek
po odštetju davka, dobički (izgube) iz ponovnega
merjenja programov z določenimi zaslužki]

Tveganje preostale vred Ta pripadnik pomeni sestavino tveganja spremembe primer: MSRP 7, IG32. člen,
nosti [member]
drugih cen, ki predstavlja vrsto tveganja, da bo poštena primer: MSRP 7, 40.(a) člen
vrednost prihodnjih denarnih tokov finančnega instru
menta nihala zaradi sprememb preostale vrednosti. [glej:
Finančni instrumenti, razred [member]]

Rezerve v okviru lastni Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 1, 79.(b) člen
škega kapitala [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Rezerve iz plačil na Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen
izhaja iz plačil na podlagi delnic.
podlagi delnic [member]

Rezerve iz plačil
podlagi delnic

Rezerva iz ponovnega
merjenja programov z
določenimi zaslužki [mem
ber]

Rezerva iz ponovnega Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
merjenja programov z ponovne meritve programov z določenimi zaslužki. člen
določenimi zaslužki
[glej: Programi z določenimi zaslužki [member]]

SL

X instant credit

X instant credit

ReserveOfRemeasurement
sOfDefinedBenefitPlans

ifrs-full

Rezerva iz izravnalnega Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MSRP 4, 35.D(b)
predstavlja akumulirane prilagoditve z izravnalnim člen – začetek veljavnosti ob prvi
pristopa [member]
pristopom.
uporabi MSRP 9

ReserveOfOverlayAp
proachMember

ifrs-full

member

Sklic

izravnalnega Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MSRP 4, 35.D(b)
prilagoditve z izravnalnim pristopom.
člen – začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

Pojasnilo oznake

Rezerva iz
pristopa

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

ReserveOfOverlayAp
proach

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

RestrictionsOnAccessToAs text
setsInFunds

RestrictionsOnRealisabili
X instant
tyOfInvestmentPropertyOr
RemittanceOfIncomeAnd
ProceedsOfDisposalOfIn
vestmentProperty

member

RestrictedCashAndCashE
quivalents

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

splošna praksa: MRS 1, 20.(d)
člen, razkritje: MRS 1, 106.(b)
člen, razkritje: MRS 8, 28.(f)(i)
člen, razkritje: MRS 8, 29.(c)(i)
člen, razkritje: MRS 8, 49.(b)(i)
člen

Sklic

Pogojne obveznosti za Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost za reorganizi primer: MRS 37, 88. člen
ranje, kot je prodaja ali prenehanje poslovnega
reorganiziranje [member]
programa, zaprtje poslovalnic v državi ali regiji ali
premestitev dejavnosti iz ene države ali regije v drugo,
spremembe poslovodne strukture in temeljite reorgani
zacije, ki pomembno vplivajo na naravo in osrednjo
skrb poslovanja podjetja. [glej: Pogojne obveznosti
[member]]

Omejitve
unovčljivosti Znesek omejitev unovčljivosti naložbenih nepremičnin razkritje: MRS 40, 75.(g) člen
naložbenih
nepremičnin ali vrnitve prihodkov in izkupičkov iz odtujitve. [glej:
ali vrnitve prihodkov in Naložbene nepremičnine]
izkupičkov iz njihove
odtujitve

Opis omejitev dostopa do Opis omejitev dostopa do sredstev v skladih za razgrad razkritje: OPMSRP 5, 11. člen
sredstev v skladih
njo, obnovo in ponovno oživljanje okolja.

Denarna
sredstva
in Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, splošna praksa: MRS 1, 55. člen
njihovi ustrezniki z omejit katerih uporaba ali črpanje je omejeno. [glej: Denarna
sredstva in njihovi ustrezniki]
vami

Sedanje navedbe [member] Ta pripadnik pomeni informacije, ki so trenutno nave
dene v računovodskih izkazih. Pomeni tudi standardno
vrednost za osi „Uporaba za nazaj in sprememba za
nazaj“ ter „Odmik od zahteve MSRP“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

Označba

SL

RestructuringContingent
LiabilityMember

member

Element type and
attributes

RestatedMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

X instant credit

RetainedEarnings

RetainedEarningsMember

RetentionForContractsIn
Progress

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Zadržana plačila za
neizpolnjene pogodbe

X instant debit

člen,

še Zneski postopnega zaračunavanja na podlagi pogodb o razkritje: MRS 11, 40.(c) člen –
gradbenih delih, ki se ne poravnajo, dokler niso izpol datum prenehanja veljavnosti
njeni pogoji, določeni v pogodbi za plačilo takih 1.1.2018
zneskov, ali dokler niso odpravljene pomanjkljivosti.
[glej: Postopno zaračunavanje]

dobiček Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki razkritje: MRS 1, 106. člen,
predstavlja kumulativni nerazporejeni čisti dobiček ali primer: MRS 1, 108. člen
izgubo podjetja.

Zadržani čisti
[member]

member

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja kumulativni primer: MRS 1, 78.(e)
nerazporejeni čisti dobiček ali izgubo podjetja.
primer: MRS 1, IG6. člen

Rezervacije za reorganizi Ta pripadnik pomeni rezervacije za reorganiziranje, kot primer: MRS 37, 70. člen
ranje [member]
je prodaja ali prenehanje poslovnega programa, zaprtje
poslovalnic v državi ali regiji ali premestitev dejavnosti iz
ene države ali regije v drugo, spremembe poslovodne
strukture in temeljite reorganizacije, ki pomembno vpli
vajo na naravo in osrednjo skrb poslovanja podjetja.
[glej: Druge rezervacije [member]]

member

RestructuringProvision
Member

ifrs-full

SL

Zadržani čisti dobiček

Rezervacije za reorganizi
ranje [abstract]

RestructuringProvisionAb
stract

Rezervacije za reorganizi Znesek rezervacij za reorganiziranje, kot je prodaja ali primer: MRS 37, 70. člen
ranje
prenehanje poslovnega programa, zaprtje poslovalnic v
državi ali regiji ali premestitev dejavnosti iz ene države
ali regije v drugo, spremembe poslovodne strukture in
temeljite reorganizacije, ki pomembno vplivajo na
naravo in osrednjo skrb poslovanja podjetja. [glej:
Druge rezervacije]

Označba

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

RestructuringProvision

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

ifrs-full

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(c)(i) člen
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka), ki izhaja iz
donosa sredstev programa. Donos sredstev programa
so obresti, dividende in drugi prihodki, pridobljeni iz
sredstev programa, skupaj z realiziranimi in nerealizira
nimi dobički ali izgubami v zvezi s sredstvi programa,
zmanjšani za vse stroške vodenja sredstev programa in
za vse davčne obveznosti samega programa, razen
davčne obveznosti, vključene v aktuarske predpostavke,
ki se uporabljajo za merjenje sedanje vrednosti obveze
za določene zaslužke. [glej: Sredstva programa [mem
ber]; Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka); Aktuarske predpostavke [mem
ber]]

Donos pravic do povračila Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila zaradi razkritje: MRS 19, 141.(c)(i) člen
donosa teh pravic. [glej: Pravice do povračila, po pošteni
vrednosti]

Donos sredstev programa,
čista obveznost za dolo
čene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

Uradni list Evropske unije

ReturnOnReimbursemen
tRights

ReturnOnPlanAssetsNetDe X duration debit
finedBenefitLiabilityAsset

ifrs-full

Uporaba za nazaj in spre Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 1, 106.(b) člen,
memba za nazaj [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MRS 8, 28.(f)(i) člen,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MRS 8, 29.(c)(i) člen,
razkritje: MRS 8, 49.(b)(i) člen

SL

axis

RetrospectiveApplicatio
nAndRetrospectiveRestate
mentAxis

ifrs-full

uporabe, Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi splošna praksa: MRS 16, 73.(e)
osnovna odstranitve iz uporabe. [glej: Opredmetena osnovna člen
sredstva]

Odstranitev iz
opredmetena
sredstva

X duration credit

RetirementsPropertyPlan
tAndEquipment

ifrs-full

Odstranitev iz uporabe, Zmanjšanje neopredmetenih sredstev razen dobrega splošna praksa: MRS 38, 118.(e)
neopredmetena
sredstva imena zaradi odstranitve iz uporabe. [glej: Neopred člen
razen dobrega imena
metena sredstva razen dobrega imena]

RetirementsIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

ifrs-full

X duration credit

RetirementsIntangibleAs
setsAndGoodwill

ifrs-full

Odstranitev iz uporabe, Zmanjšanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena splošna praksa: MRS 38, 118.(e)
neopredmetena sredstva in zaradi odstranitve iz uporabe. [glej: Neopredmetena člen
dobro ime
sredstva in dobro ime]

Sklic

X duration credit

Pojasnilo oznake

Zadržane poslovne obvez Znesek plačila, ki ga podjetje zadrži, dokler ni izpolnjen splošna praksa: MRS 1, 78. člen
določen pogoj.
nosti

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

RetentionPayables

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Prevrednotenje neopred
metenih sredstev [abstract]

Presežek iz prevrednotenja Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirani razkritje: MRS 16, 39. člen,
presežek iz prevrednotenja ob prevrednotenju sredstev, razkritje: MRS 38, 85. člen
pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos]

RevaluationSurplus

RevaluationSurplusMember member

Revenue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prihodki

Dohodek, ki nastane med rednim poslovanjem podjetja.
Dohodek pomeni povečanja gospodarskih koristi v obra
čunskem obdobju v obliki prilivov ali povečanja sredstev
ali zmanjšanja obveznosti, ki povzročijo povečanje
lastniškega kapitala, razen tistih, povezanih s prispevki
lastnikov kapitalskih deležev.

razkritje: MRS 1, 82.(a) člen,
primer: MRS 1, 103. člen, primer:
MRS 1, 102. člen, razkritje:
MRS 18, 35.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(v)
člen, primer: MSRP 12, B10.(b)
člen,
razkritje:
MSRP
8,
28.(a) člen, razkritje: MSRP 8,
23.(a) člen, razkritje: MSRP 8,
32. člen, razkritje: MSRP 8,
33.(a) člen, razkritje: MSRP 8,
34. člen

Presežek iz prevrednotenja Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen, razkri
[member]
predstavlja akumulirani presežek iz prevrednotenja ob tje: MRS 16, 39. člen, razkritje:
prevrednotenju sredstev, pripoznan v drugem vseobsega MSRP 1, IG10. člen
jočem donosu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

SL

X duration credit

X instant credit

Povečanje
(zmanjšanje) Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev razkritje: MRS 16, 73.(e)(iv) člen,
zaradi
prevrednotenja, zaradi prevrednotenja na pošteno vrednost. [glej: Opred razkritje: MRS 16, 77.(f) člen
opredmetena
osnovna metena osnovna sredstva; Presežek iz prevrednotenja]
sredstva

RevaluationOfIntangibleAs
setsAbstract

X duration debit

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen razkritje: MRS 38, 118.(e)(iii) člen
dobrega imena zaradi prevrednotenja na pošteno vred
nost. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega
imena; Presežek iz prevrednotenja]

Pojasnilo oznake

RevaluationIncreaseDecrea
sePropertyPlantAndEquip
ment

Povečanje
(zmanjšanje)
zaradi
prevrednotenja,
neopredmetena
sredstva
razen dobrega imena

Označba

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

RevaluationIncreaseDecrea
seIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Prihodki, ki izhajajo iz
izmenjav blaga in storitev
[abstract]

Prihodki, ki izhajajo iz Prihodki, ki izhajajo iz izmenjav blaga in storitev, pove razkritje: MRS 18, 35.(c) člen –
izmenjav blaga in storitev, zanih s pogodbami o gradbenih delih. [glej: Prihodki] datum prenehanja veljavnosti
pogodbe o gradbenih delih
1.1.2018

X duration credit

X duration credit

X duration credit

RevenueArisingFromExc
hangesOfGoodsOrService
sAbstract

RevenueArisingFromExc
hangesOfGoodsOrServices
ConstructionContracts

RevenueArisingFromExc
hangesOfGoodsOrServices
Dividends

RevenueArisingFromExc
hangesOfGoodsOrService
sInterest

RevenueArisingFromExc
hangesOfGoodsOrService
sOtherRevenue

RevenueArisingFromExc
hangesOfGoodsOrService
sRenderingOfServices

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Prihodki, ki izhajajo iz Znesek prihodkov, ki izhajajo iz izmenjav blaga in stori razkritje: MRS 18, 35.(c) člen –
izmenjav blaga in storitev, tev, povezanih z opravljanjem storitev. [glej: Prihodki] datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018
opravljanje storitev

Prihodki, ki izhajajo iz Znesek prihodkov iz virov, ki izhajajo iz izmenjav blaga razkritje: MRS 18, 35.(c) člen –
izmenjav blaga in storitev, in storitev in jih podjetje ne razkrije ločeno v istem datum prenehanja veljavnosti
drugi prihodki
izkazu ali pojasnilu. [glej: Prihodki]
1.1.2018

Prihodki iz naslova izmen Znesek prihodkov, ki izhajajo iz izmenjav blaga in stori razkritje: MRS 18, 35.(c) člen –
jave blaga in storitev, obre tev, povezanih z obrestmi.
datum prenehanja veljavnosti
sti
1.1.2018

Prihodki iz naslova izme Znesek prihodkov, ki izhajajo iz izmenjav blaga in stori razkritje: MRS 18, 35.(c) člen –
njav blaga in storitev, divi tev, povezanih z dividendami.
datum prenehanja veljavnosti
dende
1.1.2018

SL

X duration credit

X duration credit

Prihodki iz naslova izme Znesek prihodkov, ki izhajajo iz izmenjav blaga in stori razkritje: MRS 18, 35.(c) člen –
tev. [glej: Prihodki]
datum prenehanja veljavnosti
njav blaga in storitev
1.1.2018

X duration credit

ifrs-full

Prihodki in drugi poslovni Celotni znesek prihodkov podjetja in drugih poslovnih splošna praksa: MRS 1, 85. člen
prihodkov podjetja. [glej: Prihodki]
prihodki

X duration credit

RevenueArisingFromExc
hangesOfGoodsOrServices

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

RevenueAndOperatingIn
come

Prihodki [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

RevenueAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Prihodki iz pogodb o grad Znesek prihodkov, ki izhajajo iz pogodb o gradbenih
benih delih
delih. Pogodbe o gradbenih delih so pogodbe, ki so
sklenjene posebej za gradnjo kakega sredstva ali združek
sredstev, tesno medsebojno povezanih ali samostojnih
glede na oblikovanje, tehnologijo in vlogo ali glede na
končni namen ali uporabo. [glej: Prihodki]

Prihodki iz pogodb s kupci Znesek prihodkov iz naslova pogodb s kupci. Kupec je
stranka, ki je s podjetjem sklenila pogodbo za pridobitev
blaga ali storitev, ki so rezultat rednega poslovanja
podjetja, v zameno za nadomestilo. [glej: Prihodki]

RevenueFromConstruction X duration credit
Contracts

RevenueFromContracts
WithCustomers

RevenueFromDividends

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

X duration credit

Prihodki iz dividend

Znesek dividend, pripoznanih kot prihodki. Dividende
so razdelitve dobička imetnikom kapitalskih naložb
sorazmerno z njihovimi deleži v posameznih razredih
kapitala.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, razkritje: MRS 18, 35.(b)(v)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

razkritje: MSRP 15, 113.(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 15, 114. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

SL

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, razkritje: OPMSRP 15,
20.(b) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018, razkritje:
MRS 11, 39.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MRS 18, 35.(b) člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018

Prihodki, ustavljeno poslo Znesek prihodkov iz ustavljenega poslovanja. [glej: Usta razkritje: MSRP 5, 33.(b)(i) člen
vljeno poslovanje [member]; Prihodki]
vanje

X duration credit

RevenueDiscontinuedOpe
rations

ifrs-full

Prihodki, ki izhajajo iz Znesek prihodkov, ki izhajajo iz izmenjav blaga in stori razkritje: MRS 18, 35.(c) člen –
izmenjav blaga in storitev, tev, povezanih s prodajo blaga. [glej: Prihodki]
datum prenehanja veljavnosti
prodaja blaga
1.1.2018

X duration credit

RevenueArisingFromExc
hangesOfGoodsOrServices
SaleOfGoods

Prihodki iz naslova izme Znesek prihodkov, ki izhajajo iz izmenjav blaga in stori razkritje: MRS 18, 35.(c) člen –
njav blaga in storitev, tev, povezanih z licenčninami.
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018
licenčnine

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

RevenueArisingFromExc
hangesOfGoodsOrService
sRoyalties

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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RevenueFromInsurance
X duration credit
ContractsIssuedWithoutRe
ductionForReinsuranceHeld

RevenueFromInterest

RevenueFromPerforman
ceObligationsSatisfiedOr
PartiallySatisfiedInPreviou
sPeriods

RevenueFromRenderingO
fAdvertisingServices

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

X duration credit

od

poslovanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz poslovanja hotelov. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
[glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Znesek prihodkov od obresti.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, razkritje: MRS 18, 35.(b)(iii)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018, razkritje: MSRP
12, B13.(e) člen, razkritje:
MSRP 8, 23.(c) člen, razkritje:
MSRP 8, 28.(e) člen

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev oglaševanja
oglaševanja. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki iz izvršitvenih Znesek prihodkov iz izvršitvenih obvez, ki so bile v razkritje: MSRP 15, 116.(c) člen –
obvez, ki so bile v celoti celoti (ali deloma) izpolnjene v prejšnjih obdobjih. [glej: začetek veljavnosti 1.1.2018
ali deloma izpolnjene v Izvršitvene obveze [member]; Prihodki]
prejšnjih obdobjih

Prihodki od obresti

Prihodki iz izdanih zavaro Znesek prihodkov iz izdanih zavarovalnih pogodb brez primer: MRS 1, 85. člen, primer:
valnih pogodb brez zmanj zmanjšanja za sklenjeno pozavarovanje. [glej: Prihodki] MSRP 4, IG24.(a) člen, primer:
šanja za sklenjeno pozava
MSRP 4, 37.(b) člen
rovanje

Prihodki
hotelov

Sklic

državnih Znesek pripoznanih prihodkov, povezanih z državnimi splošna praksa: MRS 20, 39.(b)
podporami [glej: Državne podpore]
člen

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

X duration credit

RevenueFromHotelOpera
tions

ifrs-full

od

X duration credit
Prihodki
podpor

Označba

Element type and
attributes

RevenueFromGovernment
Grants

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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RevenueFromRenderingOf
CargoAndMailTransport
Services

RevenueFromRenderingOf
DataServices

RevenueFromRenderingOf
GamingServices

RevenueFromRenderingO
fInformationTechnology
ConsultingServices

RevenueFromRenderingO
fInformationTechnology
MaintenanceAndSupport
Services

RevenueFromRenderingO
fInformationTechnology
Services

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

X duration credit

X duration credit

X duration credit

Pojasnilo oznake

Sklic

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev
informacijske informacijske tehnologije. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
tehnologije
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev
storitev vzdrževanja in vzdrževanja in podpore informacijske tehnologije. [glej:
podpore
informacijske Prihodki]
tehnologije

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev
storitev svetovanja na svetovanja na področju informacijske tehnologije. [glej:
področju
informacijske Prihodki]
tehnologije

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev iger splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev iger na srečo
na srečo. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja podat splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
podatkovnih storitev
kovnih storitev. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, splošna praksa: MRS 18,
storitev tovornega prevoza tovornega prevoza in prevoza pošte. [glej: Prihodki]
in prevoza pošte
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

L 143/730
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X duration credit

X duration credit

RevenueFromRenderingOf
LandLineTelephoneServices

RevenueFromRenderingOf
MobileTelephoneServices

RevenueFromRenderingO
fOtherTelecommunication
Services

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov od opravljanja telekomunikacijskih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
drugih telekomunikacijskih storitev, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu člen, splošna praksa: MRS 18,
storitev
ali pojasnilu. [glej: Prihodki]
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev mobilne telefonije mobilne telefonije. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev stacionarne telefo stacionarne telefonije. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
nije
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

RevenueFromRenderingO
fInternetServices

ifrs-full

Prihodki od opravljanja
internetnih in podatkovnih
storitev [abstract]

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja internetnih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, splošna praksa: MRS 18,
internetnih in podatkovnih in podatkovnih storitev. [glej: Prihodki]
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
storitev
veljavnosti 1.1.2018

X duration credit

RevenueFromRenderingO
fInternetAndDataService
sAbstract

ifrs-full

Sklic

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja internetnih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
internetnih storitev
storitev. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

X duration credit

RevenueFromRenderingO
fInternetAndDataServices

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev
medomrežnega medomrežnega povezovanja. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
povezovanja
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

RevenueFromRenderingO
fInterconnectionServices

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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RevenueFromRenderingOf
PassengerTransportServices

RevenueFromRenderingOf
PrintingServices

RevenueFromRenderingOf
Services

RevenueFromRenderingOf
ServicesRelatedPartyTran
sactions

RevenueFromRenderingOf
TelecommunicationServi
ces

RevenueFromRenderingOf
TelecommunicationService
sAbstract

RevenueFromRenderingOf
TelephoneServices

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration credit

X duration credit

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev tele splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev telefonije
fonije. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od opravljanja
telekomunikacijskih
storitev [abstract]

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja telekomu splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, splošna praksa: MRS 18,
telekomunikacijskih stori nikacijskih storitev. [glej: Prihodki]
tev
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev v primer: MRS 24, 21.(c) člen
storitev, transakcije s pove transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Prihodki;
zanimi strankami
Povezane stranke [member]]

SL

X duration credit

opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
[glej: Prihodki]
člen, razkritje: MRS 18, 35.(b)(ii)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

od

X duration credit
Prihodki
storitev

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja tiskarskih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
tiskarskih storitev
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev prevoza potnikov prevoza potnikov. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Označba

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

L 143/732
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RevenueFromRenderingOf
TransportServices

RevenueFromRoomOccu
pancyServices

RevenueFromRoyalties

RevenueFromSaleOfAgri
culturalProduce

RevenueFromSaleOfAlco
holAndAlcoholicDrinks

RevenueFromSaleOfBooks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Prihodki od prodaje knjig

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje knjig. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, splošna praksa: MRS 18,
Prihodki]
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od prodaje alko Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje alkohola in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
hola in alkoholnih pijač
alkoholnih pijač. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

X duration credit

X duration credit

Prihodki
od
prodaje Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje kmetijskih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
pridelkov. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
kmetijskih pridelkov
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, razkritje: MRS 18, 35.(b)(iv)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

X duration credit

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz licenčnin.

Prihodki od licenčnin

Prihodki od storitev v Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
zvezi z zasedenostjo sob. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
zvezi z zasedenostjo sob
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od opravljanja Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja prevoznih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
prevoznih storitev
storitev. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(ii) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

29.5.2019
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X duration credit

X duration credit

X duration credit

RevenueFromSaleOfElectri
city

RevenueFromSaleOfFoo
dAndBeverage

RevenueFromSaleOfGold

RevenueFromSaleOfGoods

RevenueFromSaleOfGood
sRelatedPartyTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prihodki od prodaje blaga Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje blaga. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, razkritje: MRS 18, 35.(b)(i)
Prihodki]
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

Prihodki od prodaje blaga, Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje blaga v tran primer: MRS 24, 21.(a) člen
transakcije s povezanimi sakcijah s povezanimi strankami. [glej: Prihodki; Pove
strankami
zane stranke [member]]

X duration credit

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje zlata. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, splošna praksa: MRS 18,
Prihodki]
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

X duration credit

Prihodki od prodaje zlata

SL

Prihodki od prodaje hrane Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje hrane in pijače. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
in pijače
[glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od prodaje elek Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje električne ener splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
trične energije
gije. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od prodaje surove Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje surove nafte. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nafte
[glej: Kratkoročne zaloge surove nafte; Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

X duration credit

Sklic

RevenueFromSaleOfCru
deOil

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Prihodki od prodaje bakra Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje bakra. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, splošna praksa: MRS 18,
Prihodki]
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Element type and
attributes

RevenueFromSaleOfCopper X duration credit

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/734
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RevenueFromSaleOfNatu
ralGas

RevenueFromSaleOfOi
lAndGasProducts

RevenueFromSaleOfPetro
leumAndPetrochemicalPro
ducts

RevenueFromSaleOfPubli
cations

RevenueFromSaleOfSilver

RevenueFromSaleOfSugar

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration credit

Prihodki od prodaje slad Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje sladkorja. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
korja
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od prodaje srebra Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje srebra. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki od prodaje publi Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje publikacij. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
kacij
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

X duration credit

X duration credit

Prihodki od prodaje nafte Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje nafte in petro splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
in petrokemičnih proizvo kemičnih proizvodov. [glej: Kratkoročne zaloge nafte in člen, splošna praksa: MRS 18,
petrokemičnih proizvodov; Prihodki]
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
dov
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki
od
prodaje Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje naftnih in plin splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, splošna praksa: MRS 18,
naftnih in plinskih proiz skih proizvodov. [glej: Prihodki]
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
vodov
veljavnosti 1.1.2018

Prihodki
od
prodaje Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje zemeljskega splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
zemeljskega plina
plina. [glej: Kratkoročne zaloge zemeljskega plina; člen, splošna praksa: MRS 18,
Prihodki]
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

29.5.2019
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X duration credit

X duration credit

X duration credit

RevenueOfAcquiree

RevenueOfCombinedEntity

RevenueRecognisedOnExc
hangingConstructionServi
cesForFinancialAsset

RevenueRecognisedOnExc
hangingConstructionServi
cesForIntangibleAsset

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prihodki združenega podjetja, kot da bi bil datum prev razkritje: MSRP 3, B64.(q)(ii) člen
zema za vse poslovne združitve, ki so se zgodile med
letom, na začetku letnega poročevalskega obdobja. [glej:
Poslovne združitve [member]; Prihodki]

Prihodki, pripoznani pri
izmenjavi storitev gradnje
za neopredmeteno sred
stvo

Prihodki, ki se pripoznajo, če se v dogovorih o koncesiji razkritje: SOP 29, 6.A člen
storitev storitve gradnje zamenjajo za neopredmeteno
sredstvo. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member];
Prihodki]

Prihodki, pripoznani pri Prihodki, ki se pripoznajo, če se v dogovorih o koncesiji razkritje: SOP 29, 6.A člen
izmenjavi storitev gradnje storitev storitve gradnje zamenjajo za finančno sredstvo.
za finančno sredstvo
[glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]; Prihodki]

Prihodki
združenega
podjetja, kot če bi zdru
žitev nastala na začetku
obdobja

Prihodki
prevzetega Znesek prihodkov prevzetega podjetja od datuma prev razkritje: MSRP 3, B64.(q)(i) člen
podjetja od datuma prev zema, vključen v konsolidiranem izkazu vseobsegajočega
zema
donosa. [glej: Prihodki]

Večkratnik
prihodkov, Večkratnik prihodkov, ki se uporablja kot pomemben primer: MSRP 13, IE63. člen,
pomembni
neopazovani neopazovan vložek ravni 3 za obveznosti. [glej: Raven primer: MSRP 13, 93.(d) člen
vložki, obveznosti
3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

SL

X duration credit

RevenueMultipleSignifican X.XX duration
tUnobservableInputsLiabili
ties

Večkratnik prihodkov, ki se uporablja kot pomemben primer: MSRP 13, IE63. člen,
neopazovan vložek ravni 3 za lastne kapitalske instru primer: MSRP 13, 93.(d) člen
mente podjetja. [glej: Lastni kapitalski instrumenti
podjetja [member]; Raven 3 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

ifrs-full

Večkratnik
prihodkov,
pomembni
neopazovani
vložki, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

X.XX duration

ifrs-full

RevenueMultipleSignifican
tUnobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

RevenueFromSaleOfTele
communicationEquipment

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Večkratnik
prihodkov, Večkratnik prihodkov, ki se uporablja kot pomemben primer: MSRP 13, IE63. člen,
pomembni
neopazovani neopazovan vložek ravni 3 za sredstva. [glej: Raven 3 primer: MSRP 13, 93.(d) člen
vložki, sredstva
hierarhije poštene vrednosti [member]]

Pojasnilo oznake

X.XX duration

Označba

RevenueMultipleSignifican
tUnobservableInputsAssets

Element type and
attributes

Prihodki od prodaje teleko Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje telekomunika splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
munikacijske opreme
cijske opreme. [glej: Prihodki]
člen, splošna praksa: MRS 18,
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Element name/role URI

X duration credit

Prefix
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Sklic

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
drugem
vseobsegajočem
donosu,
neopredmetena
sredstva razen dobrega
imena
Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
drugem
vseobsegajočem
donosu,
opredmetena
osnovna sredstva

X duration credit

X duration credit

X duration

ReversalOfImpairmentLoss

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInOtherCom
prehensiveIncomeIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

ReversalOfImpairmentLos X duration
sRecognisedInOtherCom
prehensiveIncomeProperty
PlantAndEquipment

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLoss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Zmanjšanje konta popravkov vrednosti za kreditne splošna praksa: MSRP 7, 16. člen
izgube finančnih sredstev zaradi razveljavitve oslabitve. – datum prenehanja veljavnosti
[glej: Konto popravkov vrednosti za kreditne izgube 1.1.2018
finančnih sredstev]

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane razkritje: MRS 16, 73.(e)(iv) člen
v drugem vseobsegajočem donosu, za opredmetena
osnovna sredstva. [glej: Razveljavitev izgube zaradi osla
bitve, pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu;
Opredmetena osnovna sredstva]

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane razkritje: MRS 38, 118.(e)(iii) člen
v drugem vseobsegajočem donosu, za neopredmetena
sredstva razen dobrega imena. [glej: Razveljavitev izgube
zaradi oslabitve, pripoznane v drugem vseobsegajočem
donosu; Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane razkritje: MRS 36, 126.(d) člen,
v drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Razveljavitev razkritje: MRS 36, 129.(b) člen
izgube zaradi oslabitve; Izguba zaradi oslabitve, pripo
znana v drugem vseobsegajočem donosu]

Uradni list Evropske unije

Razveljavitev izgube zaradi Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane razkritje: MRS 36, 126.(b) člen,
oslabitve, pripoznane v v poslovnem izidu. [glej: Razveljavitev izgube zaradi razkritje: MRS 36, 129.(b) člen
poslovnem izidu
oslabitve; Poslovni izid]

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
drugem
vseobsegajočem
donosu

Razveljavitev izgube zaradi Znesek, pripoznan kot povečanje knjigovodske vrednosti razkritje: MRS 36, 130.(b) člen,
sredstva ali denar ustvarjajoče enote na njegovo nadome razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii) člen
oslabitve
stljivo vrednost, če je bila prej pripoznana izguba zaradi
oslabitve. [glej: Izguba zaradi oslabitve]

Razveljavitev,
konto
popravkov vrednosti za
kreditne izgube finančnih
sredstev

X duration

ReversalAllowanceAc
countForCreditLossesOfFi
nancialAssets

ifrs-full

SL

X duration credit

Pojasnilo oznake

Prihodki, ki so bili vklju Prihodki, ki so bili vključeni v stanje obveznosti iz razkritje: MSRP 15, 116.(b) člen –
čeni v stanje obveznosti pogodbe na začetku obdobja. [glej: Obveznosti iz začetek veljavnosti 1.1.2018
iz pogodbe na začetku pogodbe; Prihodki]
obdobja

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

RevenueThatWasInclude
dInContractLiabilityBalan
ceAtBeginningOfPeriod

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/737

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLos
sInvestmentProperty

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLos
sLoansAndAdvances

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLos
sPropertyPlantAndEquip
ment

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLos
sTradeReceivables

ReversalOfInventoryWrite
down

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration

X duration credit

X duration

Razveljavitev
odpisa zalog

zmanjšanje vrednosti zalog, razkritje: MRS 1, 98.(a) člen,
zaradi razveljavitve delnega razkritje: MRS 2, 36.(f) člen
povečanja čiste iztržljive vred
odpis zalog]

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
v poslovnem izidu, za terjatve do kupcev. [glej: Razve člen
ljavitev izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem
izidu; Terjatve do kupcev]

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane razkritje: MRS 1, 98.(a) člen,
v poslovnem izidu, za opredmetena osnovna sredstva. razkritje: MRS 16, 73.(e)(vi) člen
[glej: Razveljavitev izgube zaradi oslabitve, pripoznane
v poslovnem izidu; Opredmetena osnovna sredstva]

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane splošna praksa: MRS 1, 85. člen
v poslovnem izidu, za posojila in predujme. [glej: Razve
ljavitev izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem
izidu]

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane razkritje: MRS 40, 76.(g) člen,
v poslovnem izidu, za naložbene nepremičnine. [glej: razkritje: MRS 40, 79.(d)(v) člen
Razveljavitev izgube zaradi oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu; Naložbene nepremičnine]

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane razkritje: MRS 38, 118.(e)(v) člen
v poslovnem izidu, za neopredmetena sredstva razen
dobrega imena. [glej: Razveljavitev izgube zaradi oslabi
tve, pripoznane v poslovnem izidu; Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

delnega Znesek, pripoznan kot
pripoznano kot strošek
odpisa zalog, ki izhaja iz
nosti. [glej: Zaloge; Delni

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu, terjatve
do kupcev

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu, opred
metena osnovna sredstva

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu, posojila
in predujmi

Sklic

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane razkritje: MRS 41, 55.(b) člen
v poslovnem izidu, za biološka sredstva. [glej: Razvelja
vitev izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem
izidu; Biološka sredstva]

Pojasnilo oznake

SL

X duration

X duration

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu, nalož
bene nepremičnine

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu, neopred
metena sredstva razen
dobrega imena

X duration

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLos
sIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

ifrs-full

Označba

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu, biološka
sredstva

Element type and
attributes

ReversalOfImpairmentLos X duration
sRecognisedInProfitOrLoss
BiologicalAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Sredstva, ki predstavljajo Vrednost sredstev, ki predstavljajo najemnikovo pravico razkritje: MSRP 16, 53.(j) člen –
pravico do uporabe
do uporabe sredstva, ki je predmet najema, med traja začetek veljavnosti 1.1.2019
njem najema. Sredstvo, ki je predmet najema, je sred
stvo, ki je v najemu in za katerega je najemodajalec dal
najemniku pravico do uporabe.

RightofuseAssetFairValueU X instant debit
sedAsDeemedCost

X instant debit

X duration credit

RightofuseAssets

RightofuseAssetsIncrease
DecreaseInRevaluationSur
plus

RightofuseAssetsMember

RightofuseAssetsRevalua
tionSurplus

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Povečanje (zmanjšanje) presežka iz prevrednotenja, ki se razkritje: MSRP 16, 57. člen –
nanaša na sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe. začetek veljavnosti 1.1.2019
[glej: Presežek iz prevrednotenja; Sredstva, ki predstav
ljajo pravico do uporabe]

Vrednost sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe, razkritje: MSRP 1, 30. člen –
pri katerih je bila v začetnem izkazu finančnega položaja začetek veljavnosti 1.1.2019
v skladu z MSRP poštena vrednost uporabljena kot pred
postavljena vrednost. [glej: Sredstva, ki predstavljajo
pravico do uporabe]

Vrednost instrumentov, kupljenih z namenom ponovne splošna praksa: MRS 1, 55. člen
prodaje v pogodbah o začasnem odkupu, in zavarovanja
z denarnimi sredstvi za izposojene vrednostne papirje.
[glej: Pogodbe o začasni prodaji in zavarovanje z denar
nimi sredstvi za posojene vrednostne papirje]

Sredstva, ki predstavljajo Znesek presežka iz prevrednotenja, ki se nanaša na sred razkritje: MSRP 16, 57. člen –
pravico
do
uporabe, stva, ki predstavljajo pravico do uporabe. [glej: Presežek začetek veljavnosti 1.1.2019
presežek iz prevrednotenja iz prevrednotenja; Sredstva, ki predstavljajo pravico do
uporabe]

Sredstva, ki predstavljajo Ta pripadnik pomeni sredstva, ki predstavljajo pravico razkritje: MSRP 16, 33. člen –
pravico do uporabe [mem do uporabe. [glej: Sredstva, ki predstavljajo pravico do začetek veljavnosti 1.1.2019
ber]
uporabe]

Sredstva, ki predstavljajo
pravico do uporabe, pove
čanje
(zmanjšanje)
presežka iz prevrednotenja

Pogodbe
o
začasnem
odkupu in zavarovanje z
denarnimi sredstvi za izpo
sojene vrednostne papirje

SL

member

Poštena vrednost sredstva,
ki predstavlja pravico do
uporabe, uporabljena kot
predpostavljena vrednost

X instant debit

ReverseRepurchaseAgree
mentsAndCashCollatera
lOnSecuritiesBorrowed

Znesek pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
združitvi, ki so bile neporavnane in pozneje razvelja
vljene. [glej: Pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni
združitvi; Poslovne združitve [member]]

ifrs-full

Razveljavljene
neporav
nane obveznosti, pogojne
obveznosti, pripoznane v
poslovni združitvi

X duration debit

ReversedUnsettledLiabili
tiesContingentLiabilitiesRe
cognisedInBusinessCombi
nation

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Razveljavitev rezervacij za Znesek razveljavitve rezervacij za stroške reorganiziranja. razkritje: MRS 1, 98.(b) člen
[glej: Rezervacije za reorganiziranje]
stroške reorganiziranja

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

ReversalOfProvisionsFor
CostOfRestructuring

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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Sklic

Pravice prednosti in omeji
tve, ki so povezane z
razredom delniškega kapi
tala

Učinek
razpršenosti Ta pripadnik pomeni učinek razpršenosti tveganja, ki splošna praksa: MSRP 7, 32. člen
tveganja [member]
izhaja iz finančnih instrumentov. [glej: Finančni instru
menti, razred [member]]

Stroški licenčnine

Prodaja ali izdaja trezor Povečanje lastniškega kapitala zaradi prodaje ali izdaje splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
trezorskih delnic. [glej: Trezorske delnice]
člen
skih delnic

text

member

X instant

X duration debit

X duration credit

X duration debit

RightsPreferencesAndRe
strictionsAttachingToClas
sOfShareCapital

RiskDiversificationEffect
Member

RiskExposureAssociated
WithInstrumentsSharingC
haracteristic

RoyaltyExpense

SaleOrIssueOfTreasurySha
res

SalesAndMarketingExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek stroškov, povezanih s trženjem in prodajo blaga splošna praksa: MRS 1, 85. člen
ali storitev.

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

Uradni list Evropske unije

Stroški prodaje in trženja

Znesek stroškov iz naslova licenčnin.

SL

Izpostavljenost tveganju, Vrednost izpostavljenosti tveganju, povezane s finanč razkritje: MSRP 7, B8.(c) člen
povezana z instrumenti s nimi instrumenti s skupno značilnostjo, ki kaže na
skupno značilnostjo
koncentracijo tveganja. [glej: Finančni instrumenti,
razred [member]]

Opis pravic, prednosti in omejitev, ki so povezane z razkritje: MRS 1, 79.(a)(v) člen
razredom delniškega kapitala, vključno z omejitvami
razdeljevanja dividend in vračanja kapitala. [glej: Delniški
kapital [member]]

Vrednost sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe, razkritje: MSRP 16, 47.(a) člen –
ki ne ustrezajo opredelitvi naložbenih nepremičnin. [glej: začetek veljavnosti 1.1.2019
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe; Naložbene
nepremičnine]

ifrs-full

Sredstva, ki predstavljajo
pravico do uporabe, ki ne
ustrezajo opredelitvi nalož
benih nepremičnin

X instant debit

Vrednost sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe, razkritje: MSRP 16, 57. člen –
ki bi bila pripoznana, če bi se prevrednotena sredstva začetek veljavnosti 1.1.2019
izkazovala po modelu nabavne vrednosti. [glej: Sredstva,
ki predstavljajo pravico do uporabe]

Pojasnilo oznake

RightofuseAssetsThatDo
NotMeetDefinitionOfIn
vestmentProperty

Sredstva, ki predstavljajo
pravico
do
uporabe,
prevrednotena sredstva, po
nabavni vrednosti

Označba

ifrs-full

X instant debit

Element type and
attributes

RightofuseAssetsRevalue
dAssetsAtCost

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/740
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SalesFairValueMeasuremen X duration credit
tAssets

SalesFairValueMeasuremen X duration debit
tEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration debit

X duration credit

X instant credit

member

SalesFairValueMeasure
mentLiabilities

SalesOfPropertyAndOthe
rAssetsRelatedPartyTran
sactions

SecuredBankLoansReceived

SecuritiesLendingMember

SecuritisationsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Ta pripadnik pomeni vse prodajne kanale. Predstavlja primer: MSRP 15, B89.(g) člen –
tudi standardno vrednost za os „Prodajni kanali“, če se začetek veljavnosti 1.1.2018
ne uporablja noben drug pripadnik.

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 15, B89.(g) člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Pojasnilo oznake

Listinjenje [member]

Ta pripadnik pomeni listinjenje, pri katerem se posa primer: MSRP 7, B33. člen
mezna sredstva združijo v skupino in prodajo podjetju,
ki izda dolžniške instrumente na podlagi te skupine
sredstev.

Posoja
vrednostnih Ta pripadnik pomeni posojo vrednostnih papirjev, pri primer: MSRP 7, IG40.B člen,
kateri posojevalec prenese vrednostne papirje v zameno primer: MSRP 7, B33. člen
papirjev [member]
za zavarovanje s premoženjem, ki ga da posojilojemalec.

Prejeta zavarovana bančna Znesek posojil, prejetih od bank, ki so zavarovana s splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
posojila
premoženjem. [glej: Prejeta posojila]
člen

Prodaja nepremičnin in Vrednost nepremičnin in drugih sredstev, ki jih je primer: MRS 24, 21.(b) člen
drugih sredstev, transakcije podjetje prodalo v transakcijah s povezanimi strankami.
s povezanimi strankami
[glej: Povezane stranke [member]]

Prodaja, merjenje poštene Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti obveznosti razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii) člen
zaradi prodaje. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]
vrednosti, obveznosti

Prodaja, merjenje poštene Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti lastnih kapi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii) člen
vrednosti, lastni kapitalski talskih instrumentov podjetja zaradi prodaje. [glej: Po
instrumenti podjetja
pošteni vrednosti [member]; Lastni kapitalski instru
menti podjetja [member]]

Prodaja, merjenje poštene Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti sredstev razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii) člen
vrednosti, sredstva
zaradi prodaje. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

Prodajni kanali [member]

Prodajni kanali [axis]

Označba

SL

member

member

SalesChannelsMember

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

SalesChannelsAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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SegmentsMember

SellingExpense

SellingGeneralAndAdmini
strativeExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek sredstev, povezanih s prodajnimi dejavnostmi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
podjetja.
člen

Prodajni, splošni in admi Znesek sredstev, povezanih s prodajnimi, splošnimi in splošna praksa: MRS 1, 85. člen
administrativnimi dejavnostmi podjetja.
nistrativni stroški

Stroški prodaje

Ta pripadnik pomeni vse odseke podjetja. Predstavlja razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii)
tudi standardno vrednost za os „Odseki“, če se ne upora člen, razkritje: MSRP 15, 115.
blja noben drug pripadnik.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 8, 28.
člen

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii)
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi člen, razkritje: MSRP 15, 115.
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 8, 23.
člen

Uradni list Evropske unije

X duration debit

X duration debit

Odseki [member]

Odseki [axis]

SL

member

axis

SegmentsAxis

Opis odseka, o katerem se poroča in v katerem je pred razkritje: MSRP 5, 41.(d) člen
stavljeno nekratkoročno sredstvo ali skupina za odtujitev
v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva ali
skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za
prodajo; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti
za prodajo [member]]

ifrs-full

katerem je
nekratko
ali skupina
posesti za

text

SegmentInWhichNoncur
rentAssetOrDisposal
GroupHeldForSaleIsPresen
ted

ifrs-full

Opis odseka, v
predstavljeno
ročno sredstvo
za odtujitev v
prodajo

Postavke
konsolidacije Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 8, 23. člen
odsekov [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

axis

SegmentConsolidationI
temsAxis

Sklic

listinjenje Ta pripadnik pomeni subjekte za postopek listinjenja, pri primer: MSRP 12, B23.(a) člen
katerem se posamezna sredstva združijo v skupino in
prodajo subjektu za posebne namene, ki izda dolžniške
instrumente na podlagi te skupine sredstev.

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Subjekti
za
[member]

Element type and
attributes

SecuritisationVehiclesMem member
ber

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/742
29.5.2019

Analiza občutljivosti za Razkritje analize občutljivosti za vsako vrsto tržnega razkritje: MSRP 7, 40.(a) člen
vrste tržnega tveganja tveganja, ki mu je podjetje izpostavljeno na datum poro
[text block]
čanja, s prikazom, kako bi lahko na poslovni izid in
lastniški kapital vplivale spremembe zadevne spremen
ljivke tveganja, ki so bile razumno mogoče na ta datum.
[glej: Tržno tveganje [member]]

Analiza občutljivosti zava Opis analize občutljivosti, ki prikazuje učinke na razkritje: MSRP 4, 39.A(a) člen
rovalnega tveganja
poslovni izid in lastniški kapital, če bi nastopile spre
membe ustreznih spremenljivk zavarovalnega tveganja,
ki so bile razumno mogoče ob koncu poročevalskega
obdobja, metod in predpostavk, ki se uporabljajo pri
pripravi analize občutljivosti, ter sprememb uporabljenih
metod in predpostavk od prejšnjega obdobja.

Ločena
poslovodna Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 24, 18.A člen
podjetja [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Ločena
poslovodna Ta pripadnik pomeni ločena podjetja, ki za podjetje razkritje: MRS 24, 18.A člen
podjetja [member]
opravljajo storitve ključnega poslovodnega osebja. Pred
stavlja tudi standardno vrednost za os „Ločena poslo
vodna podjetja“, če se ne uporablja noben drug pripad
nik. [glej: Ključno poslovodno osebje podjetja ali obvla
dujočega podjetja [member]]

text

axis

member

SensitivityAnalysisToInsu
ranceRisk

SeparateManagementEnti
tiesAxis

SeparateManagementEnti
tiesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

text block

Pojasnilo oznake

SensitivityAnalysisForEach
TypeOfMarketRisk

ifrs-full

Prodajni, splošni in admi
nistrativni stroški [abstract]

Označba

Dobiček
(izguba)
iz Dobiček (izguba) iz prodaje pri finančnih najemih. razkritje: MSRP 16, 90.(a)(i) člen
prodaje pri finančnih naje Finančni najem je najem, pri katerem se prenesejo vsa – začetek veljavnosti 1.1.2019
mih
pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom
sredstva, ki je predmet najema.

SellingProfitLossOnFinan
ceLeases

ifrs-full

Element type and
attributes

X duration credit

SellingGeneralAndAdmini
strativeExpenseAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
SL
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Dogovori
o
koncesiji Ta pripadnik pomeni dogovore, v katerih lahko podjetje razkritje: SOP 29, 6. člen
(izvajalec) z drugim podjetjem (dajalcem koncesije)
storitev [member]
sklene dogovor o opravljanju storitev, ki javnosti
omogočajo dostop do pomembne gospodarske in
socialne infrastrukture. Dajalec koncesije je lahko
podjetje javnega ali zasebnega sektorja, vključno z držav
nimi organi. Med primere dogovorov o koncesiji storitev
spadajo objekti in naprave za pripravo vode in oskrbo z
vodo, avtoceste, parkirišča, tuneli, mostovi, letališča in
telekomunikacijska omrežja. Med primere dogovorov,
ki niso dogovori o koncesiji storitev, spada zunanje izva
janje notranjih storitev podjetja (npr. restavracija za
zaposlene, vzdrževanje stavbe in računovodstvo ali
naloge informacijske tehnologije). Predstavlja tudi stan
dardno vrednost za os „Dogovori o koncesiji storitev“, če
se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Država
[member]]

member

member

ServiceConcessionArrange
mentsMember

ServiceConcessionRight
sMember

ifrs-full

ifrs-full

SL
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Pravice v dogovorih o Ta pripadnik pomeni pravice v dogovorih o koncesiji splošna praksa: MRS 38, 119.
koncesiji storitev [member] storitev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]] člen

koncesiji Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: SOP 29, 6. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Dogovori
o
storitev [axis]

axis

ServiceConcessionArrange
mentsAxis

Sklic

Ta pripadnik pomeni ločene računovodske izkaze. razkritje: MRS 27, 4. člen
Ločeni računovodski izkazi so izkazi, ki jih predloži
podjetje in v katerih se lahko v skladu z zahtevami
MRS 27 odloči, da svoje finančne naložbe v odvisnih
podjetjih, skupnih podvigih in pridruženih podjetjih
obračunava po nabavni vrednosti, v skladu z MSRP 9,
ali po kapitalski metodi, kot je opisana v MRS 28.

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Ločeni [member]

Označba

member

Element type and
attributes

SeparateMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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SettlementsFairValueMea
surementEntitysOwnEqui
tyInstruments

SettlementsFairValueMea
surementLiabilities

SetupCostsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

X duration debit

Stroški v zvezi s sklenitvijo Ta pripadnik pomeni kategorijo sredstev, pripoznanih na primer: MSRP 15, 128.(a) člen –
podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo začetek veljavnosti 1.1.2018
[member]
pogodb s kupci, ki predstavljajo stroške v zvezi s skle
nitvijo pogodb. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi
stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci]

Poravnave,
merjenje Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti obveznosti razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii) člen
poštene vrednosti, obvez zaradi poravnav. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]
nosti

Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti lastnih kapi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii) člen
talskih instrumentov podjetja zaradi poravnav. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]; Lastni kapitalski instru
menti podjetja [member]]

Poravnave,
merjenje Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti sredstev razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii) člen
poštene vrednosti, sredstva zaradi poravnav. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

X duration credit

SettlementsFairValueMea
surementAssets

ifrs-full

Poravnave,
merjenje
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Poravnava obveznosti v Znesek obveznosti, ki jih je povezana stranka poravnala primer: MRS 24, 21.(j) člen
imenu podjetja s strani v imenu podjetja v transakcijah s povezanimi strankami.
povezane stranke, transak [glej: Povezane stranke [member]]
cije s povezanimi stran
kami

X duration

SettlementOfLiabilitiesOn
BehalfOfEntityByRelated
PartyRelatedPartyTransac
tions

ifrs-full

SL

X duration debit

Poravnava obveznosti s Znesek obveznosti, ki jih je podjetje poravnalo v imenu primer: MRS 24, 21.(j) člen
strani podjetja v imenu povezane stranke v transakcijah s povezanimi strankami.
povezane stranke, transak [glej: Povezane stranke [member]]
cije s povezanimi stran
kami

X duration

ifrs-full

SettlementOfLiabilities
ByEntityOnBehalfOfRela
tedPartyRelatedPartyTran
sactions

SettledLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

ifrs-full

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

Sklic

Prejete storitve, transakcije Vrednost storitev, prejetih v transakcijah s povezanimi primer: MRS 24, 21.(c) člen
s povezanimi strankami
strankami. [glej: Povezane stranke [member]]

Znesek stroškov iz naslova storitev.

Pojasnilo oznake

Poravnane
obveznosti, Znesek pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
pogojne obveznosti, pripo združitvi, ki so bile poravnane. [glej: Pogojne obveznosti,
znane v poslovni združitvi pripoznane v poslovni združitvi]

X duration debit

ServicesReceivedRelated
PartyTransactions

ifrs-full

Stroški storitev

Označba

X duration debit

X duration debit

Element type and
attributes

ServicesExpense

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

X duration debit

ShareIssueRelatedCost

X duration debit
ShareOfAmountReclassi
fiedFromProfitOrLossToOt
herComprehensiveInco
meApplyingOverlayAp
proachNewlyDesignatedFi
nancialAssets

ShareOfAmountReporte
X duration debit
dInProfitOrLossApplyingI
FRS9FinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsAp
plied

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element type and
attributes

SharebasedPaymentArran
gementsMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Podjetju pripadajoči delež zneska, prerazvrščenega iz razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen –
poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos, ki se začetek veljavnosti ob prvi
nanaša na novo določena finančna sredstva, pri čemer uporabi MSRP 9
se uporablja izravnalni pristop.

Delež zneska, sporočen v Podjetju pripadajoči delež zneska, sporočenega v razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen –
poslovnem
izidu
z poslovnem izidu z uporabo MSRP 9, za finančna sred začetek veljavnosti ob prvi
uporabo MSRP 9, finančna stva, za katera se uporablja izravnalni pristop.
uporabi MSRP 9
sredstva, za katera se
uporablja
izravnalni
pristop

Delež zneska, prerazvrš
čenega iz poslovnega izida
v
drugi
vseobsegajoči
donos z uporabo izravnal
nega pristopa, novo dolo
čena finančna sredstva

splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
člen

SL

Stroški v zvezi z izdajo Znesek stroškov, povezanih z izdajo delnic.
delnic

Dogovori za plačilo na Ta pripadnik pomeni dogovor med podjetjem ali drugim razkritje: MSRP 2, 45. člen
podjetjem v skupini ali katerim koli delničarjem katerega
podlagi delnic [member]
koli podjetja v skupini in drugo stranko (vključno z
zaposlencem), ki daje drugi stranki pravico, da prejme:
(a) denar ali druga sredstva podjetja za zneske, ki imajo
podlago v tečaju (ali vrednosti) kapitalskih instrumentov
(vključno z delnicami ali delniškimi opcijami) podjetja ali
drugega podjetja v skupini, ali (b) kapitalske instrumente
(vključno z delnicami ali delniškimi opcijami) podjetja ali
drugega podjetja v skupini, če so izpolnjeni določeni
zahtevani pogoji, če obstajajo. Pomeni tudi standardno
vrednost za os „Vrste dogovorov za plačilo na podlagi
delnic“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Označba
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Delež pogojnih obveznosti
pridruženih podjetij, prev
zetih skupaj z drugimi
vlagatelji

Delež pogojnih obveznosti Ta pripadnik pomeni delež pogojnih obveznosti pridru primer: MRS 37, 88. člen
pridruženih podjetij [mem ženih podjetij. [glej: Pridružena podjetja [member];
ber]
Pogojne obveznosti [member]]

X instant credit

X instant credit

member

ShareOfContingentLiabili
tiesOfAssociatesIncurred
JointlyWithOtherInvestors

ShareOfContingentLiabili
tiesOfAssociatesMember

ShareOfFinancialAsset
X instant debit
sToWhichOverlayApproac
hIsApplied

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Delež finančnih sredstev, Podjetju pripadajoči delež finančnih sredstev, za katera razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen –
za katera se uporablja se uporablja izravnalni pristop. [glej: Finančna sredstva] začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9
izravnalni pristop

Podjetju pripadajoči delež pogojnih obveznosti, prev razkritje: MSRP 12, 23.(b) člen
zetih skupaj z drugimi vlagatelji s pomembnim vplivom
v pridruženih podjetjih. [glej: Pridružena podjetja [mem
ber]; Pogojne obveznosti [member]]

Podjetju pripadajoči delež pogojnih obveznosti, prev razkritje: MSRP 12, 23.(b) člen
zetih skupaj z drugimi vlagatelji s skupnim obvladova
njem skupnih podvigov. [glej: Pogojne obveznosti
[member]; Skupni podvigi [member]]

SL

Delež pogojnih obveznosti
skupnih podvigov, prev
zetih skupaj z drugimi
vlagatelji

Delež zneska, ki bi se Podjetju pripadajoči delež zneska, ki bi se sporočil v razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen –
sporočil v poslovnem poslovnem izidu za finančna sredstva, za katera se začetek veljavnosti ob prvi
izidu, če bi se uporabljal uporablja izravnalni pristop, če bi se uporabljal MRS 39. uporabi MSRP 9
MRS 39, finančna sredstva,
za katera se uporablja
izravnalni pristop

ShareOfContingentLiabili
tiesIncurredJointlyWithOt
herVenturers

X duration debit

ifrs-full

Sklic

Podjetju pripadajoči delež zneska, ki bi se prerazvrstil iz razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen –
poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos, če se za začetek veljavnosti ob prvi
finančna sredstva ne bi odpravila določitev, da se zanje uporabi MSRP 9
uporablja izravnalni pristop.

Pojasnilo oznake

ShareOfAmountThat
WouldHaveBeenReporte
dInProfitOrLossI
fIAS39HadBeenAppliedFi
nancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

Delež zneska, ki bi se
prerazvrstil iz poslovnega
izida v drugi vseobsegajoči
donos z uporabo izravnal
nega pristopa, če se za
finančna sredstva ne bi
odpravila določitev

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

X duration debit
ShareOfAmountThat
WouldHaveBeenReclassi
fiedFromProfitOrLossToOt
herComprehensiveInco
meApplyingOverlayAp
proachIfFinancialAssets
HadNotBeenDedesignated

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Delež v drugem vseobsega
jočem donosu pridruženih
podjetij in skupnih podvi
gov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, pred
obdavčitvijo [abstract]

Delež v drugem vseobsega
jočem donosu pridruženih
podjetij in skupnih podvi
gov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, čisti
znesek po odštetju davka
[abstract]

Delež v drugem vseobsega
jočem donosu pridruženih
podjetij in skupnih podvi
gov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, ki bo
prerazvrščen v poslovni
izid, pred obdavčitvijo

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
BeforeTaxAbstract

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
NetOfTaxAbstract

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMet
hodThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen
– začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
razkritje: MSRP 12, B16.(c) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

Sklic

Delež v drugem vseobsegajočem donosu pridruženih razkritje: MRS 1, 82.A člen
podjetij in skupnih podvigov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, ki bo prerazvrščen v poslovni izid,
pred obdavčitvijo.

Podjetju pripadajoči delež v drugem vseobsegajočem
donosu pridruženih podjetij in skupnih podvigov, obra
čunan z uporabo kapitalske metode, pred obdavčitvijo.
[glej: Pridružena podjetja [member]; Naložbe, obraču
nane po kapitalski metodi; Skupni podvigi [member];
Drugi vseobsegajoči donos]

Podjetju pripadajoči delež v drugem vseobsegajočem
donosu pridruženih podjetij in skupnih podvigov, obra
čunan z uporabo kapitalske metode, čisti znesek po
odštetju davka. [glej: Pridružena podjetja [member];
Naložbe, obračunane po kapitalski metodi; Skupni
podvigi [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

Pojasnilo oznake

SL

X duration credit

Delež v drugem vseobsega
jočem donosu pridruženih
podjetij in skupnih podvi
gov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, pred
obdavčitvijo

ifrs-full

X duration credit

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
BeforeTax

Delež v drugem vseobsega
jočem donosu pridruženih
podjetij in skupnih podvi
gov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, čisti
znesek po odštetju davka

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration credit

X duration credit

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMet
hodThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossBefore
Tax

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMet
hodThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOf
Tax

ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAccountedForUsingE
quityMethod

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Delež v drugem vseobsegajočem donosu pridruženih razkritje: MRS 1, 82.A člen
podjetij in skupnih podvigov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, ki ne bo prerazvrščen v poslovni
izid, čisti znesek po odštetju davka.

Delež v drugem vseobsegajočem donosu pridruženih razkritje: MRS 1, 82.A člen
podjetij in skupnih podvigov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, ki ne bo prerazvrščen v poslovni
izid, pred obdavčitvijo.

Delež v drugem vseobsegajočem donosu pridruženih razkritje: MRS 1, 82.A člen
podjetij in skupnih podvigov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, ki bo prerazvrščen v poslovni izid,
čisti znesek po odštetju davka.

Pojasnilo oznake

Delež v poslovnem izidu Podjetju pripadajoči delež v poslovnem izidu pridru splošna praksa: MRS 1, 85. člen
pridruženih podjetij, obra ženih podjetij, obračunan z uporabo kapitalske metode.
čunan z uporabo kapi [glej: Pridružena podjetja [member]; Naložbe, obraču
talske metode
nane z uporabo kapitalske metode; Poslovni izid]

Delež v drugem vseobsega
jočem donosu pridruženih
podjetij in skupnih podvi
gov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, ki ne
bo prerazvrščen v poslovni
izid, čisti znesek po
odštetju davka

Delež v drugem vseobsega
jočem donosu pridruženih
podjetij in skupnih podvi
gov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, ki ne
bo prerazvrščen v poslovni
izid, pred obdavčitvijo

Delež v drugem vseobsega
jočem donosu pridruženih
podjetij in skupnih podvi
gov, obračunan z uporabo
kapitalske metode, ki bo
prerazvrščen v poslovni
izid, čisti znesek po
odštetju davka

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMet
hodThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquity
Method

ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquity
MethodAbstract

ShareOfProfitLossOfConti
nuingOperationsOfAsso
ciatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquity
Method

ShareOfProfitLossOfDis
continuedOperationsOfAs
sociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingEqui
tyMethod

ShareOfProfitLossOfJoint
VenturesAccountedForU
singEquityMethod

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

X duration credit

razkritje: MRS 1, 82.(c) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen
– začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP
9, razkritje:
MSRP 8, 23.(g) člen, razkritje:
MSRP 8, 28.(e) člen

Sklic

Podjetju pripadajoči delež v poslovnem izidu po obdav razkritje: MSRP 12, B16.(b) člen
čitvi iz ustavljenega poslovanja pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obračunan z uporabo kapitalske
metode. [glej: Pridružena podjetja [member]; Ustavljeno
poslovanje [member]; Naložbe, obračunane po kapitalski
metodi; Skupni podvigi [member]; Poslovni izid iz usta
vljenega poslovanja]

Podjetju pripadajoči delež v poslovnem izidu iz ohranje razkritje: MSRP 12, B16.(a) člen
nega poslovanja pridruženih podjetij in skupnih podvi
gov, obračunan z uporabo kapitalske metode. [glej:
Pridružena podjetja [member]; Ohranjeno poslovanje
[member]; Naložbe, obračunane po kapitalski metodi;
Skupni podvigi [member]; Poslovni izid iz ohranjenega
poslovanja]

Podjetju pripadajoči delež v poslovnem izidu pridru
ženih podjetij in skupnih podvigov, obračunan z
uporabo kapitalske metode. [glej: Pridružena podjetja
[member]; Naložbe, obračunane po kapitalski metodi;
Skupni podvigi [member]; Poslovni izid]

Pojasnilo oznake

Delež v poslovnem izidu Podjetju pripadajoči delež v poslovnem izidu skupnih splošna praksa: MRS 1, 85. člen
skupnih podvigov, obra podvigov, obračunan z uporabo kapitalske metode. [glej:
čunan z uporabo kapi Naložbe, obračunane z uporabo kapitalske metode;
talske metode
Skupni podvigi [member]; Poslovni izid]

Delež v poslovnem izidu iz
ustavljenega
poslovanja
pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obra
čunan z uporabo kapi
talske metode

Delež v poslovnem izidu iz
ohranjenega
poslovanja
pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obra
čunan z uporabo kapi
talske metode

Delež v poslovnem izidu
pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obra
čunan z uporabo kapi
talske metode [abstract]

Delež v poslovnem izidu
pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obra
čunan z uporabo kapi
talske metode

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes
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ShareOfTotalComprehensi X duration credit
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod

X instant credit

member

shares

SharePremium

SharePremiumMember

SharesInEntityHeldByEnti
tyOrByItsSubsidiariesOrAs
sociates

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

ShareOfReclassificationAd
justmentsOnFinancialAs
setsThatHaveBeenDedesi
gnatedFromOverlayAp
proachNetOfTax

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

ShareOfReclassificationAd
justmentsOnFinancialAs
setsThatHaveBeenDedesi
gnatedFromOverlayAp
proachBeforeTax

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Znesek, ki je bil ali bo prejet iz naslova izdaje delnic primer: MRS 1, 78.(e) člen
podjetja, ki presega nominalno vrednost.

Podjetju pripadajoči delež v celotnem vseobsegajočem razkritje: MSRP 12, B16.(d) člen
donosu pridruženih podjetij in skupnih podvigov, obra
čunan z uporabo kapitalske metode. [glej: Pridružena
podjetja [member]; Skupni podvigi [member]; Naložbe,
obračunane z uporabo kapitalske metode]

Podjetju pripadajoči delež zneska prilagoditev zaradi razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen –
prerazvrstitev, povezanega s finančnimi sredstvi, za začetek veljavnosti ob prvi
katera je bila v poročevalskem obdobju odpravljena uporabi MSRP 9
določitev, da se zanje uporablja izravnalni pristop, čisti
znesek po odštetju davka. Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev so zneski, prerazvrščeni v poslovni izid v
tekočem obdobju, ki so bili v tekočem ali v prejšnjih
obdobjih pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Število delnic podjetja v Število delnic podjetja, ki so v lasti podjetja ali njegovih razkritje: MRS 1, 79.(a)(vi) člen
lasti podjetja ali njegovih odvisnih oziroma pridruženih podjetij. [glej: Pridružena
odvisnih oziroma pridru podjetja [member]; Odvisna podjetja [member]]
ženih podjetij

Vplačani presežek kapitala Ta pripadnik pomeni znesek, ki je bil ali bo prejet iz razkritje: MRS 1, 106. člen
naslova izdaje delnic podjetja, ki presega nominalno
[member]
vrednost.

Vplačani presežek kapitala

Sklic

Podjetju pripadajoči delež zneska prilagoditev zaradi razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen –
prerazvrstitev, povezanega s finančnimi sredstvi, za začetek veljavnosti ob prvi
katera je bila v poročevalskem obdobju odpravljena uporabi MSRP 9
določitev, da se zanje uporablja izravnalni pristop,
pred obdavčitvijo. Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so
zneski, prerazvrščeni v poslovni izid v tekočem obdobju,
ki so bili v tekočem ali v prejšnjih obdobjih pripoznani
v drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Drugi vseobse
gajoči donos]

Pojasnilo oznake

SL

Delež v celotnem vseobse
gajočem donosu pridru
ženih podjetij in skupnih
podvigov, obračunan z
uporabo kapitalske metode

Delež prilagoditev zaradi
prerazvrstitev za finančna
sredstva, za katera je bila
odpravljena določitev, da
se zanje uporablja izrav
nalni pristop, čisti znesek
po odštetju davka

Delež prilagoditev zaradi
prerazvrstitev za finančna
sredstva, za katera je bila
odpravljena določitev, da
se zanje uporablja izrav
nalni pristop, pred obdav
čitvijo

Označba

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/751

Pojasnilo oznake

Sklic

Kratkoročni depoziti, ki Znesek kratkoročnih depozitov, ki jih ima podjetje in ki splošna praksa: MRS 1, 55. člen
niso razvrščeni kot denarni niso razvrščeni kot denarni ustrezniki. [glej: Denarni
ustrezniki
ustrezniki]

X instant credit

ShorttermBorrowingsMem member
ber

member

ShorttermBorrowings

ShorttermContractsMem
ber

ShorttermDepositsClassifie X instant debit
dAsCashEquivalents

ShorttermDepositsNotClas
sifiedAsCashEquivalents

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih primer: MRS 16, 37.(d) člen
sredstev, ki predstavlja pomorska plovila, ki se uporab
ljajo pri poslovanju podjetja. [glej: Opredmetena
osnovna sredstva]

Kratkoročne
[member]

pogodbe Ta pripadnik pomeni kratkoročne pogodbe s kupci.

primer: MSRP 15, B89.(e) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Kratkoročna najeta posojila Ta pripadnik pomeni kratkoročna najeta posojila. [glej: primer: MRS 7 C Uskladitev
Najeta posojila]
obveznosti, ki izhajajo iz aktiv
[member]
nosti financiranja, primer: MRS
7, 44.C člen

Kratkoročna najeta posojila Znesek kratkoročnih najetih posojil. [glej: Najeta posoji splošna praksa: MRS 1, 55. člen
la]

Ladje [member]

SL

Uradni list Evropske unije

X instant debit

Kratkoročni
depoziti, Razred denarnih ustreznikov, ki predstavljajo kratko splošna praksa: MRS 7, 45. člen
razvrščeni kot denarni ročne depozite. [glej: Denarni ustrezniki]
ustrezniki

member

ShipsMember

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja primer: MRS 16, 37.(d) člen
pomorska plovila, ki se uporabljajo pri poslovanju
podjetja. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

Ladje

X instant debit

Ships

ifrs-full

Število delnic, prihranjenih Število delnic, prihranjenih za izdajo po opcijah in razkritje: MRS 1, 79.(a)(vii) člen
za izdajo po opcijah in prodajnih pogodbah.
prodajnih pogodbah

Označba

shares

Element type and
attributes

SharesReservedForIssueUn
derOptionsAndContracts
ForSaleOfShares

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/752
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ShorttermEmployeeBenefit
sExpenseAbstract

ShorttermInvestmentsClas
sifiedAsCashEquivalents

ShorttermLegalProceeding
sProvision

ShorttermMiscellaneousOt
herProvisions

ShorttermOnerousCon
tractsProvision

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

Kratkoročne rezervacije za Znesek kratkoročnih rezervacij za kočljive pogodbe. primer: MRS 37, primer 8,
kočljive pogodbe
[glej: Rezervacije za kočljive pogodbe]
kočljiva pogodba – datum prene
hanja
veljavnosti
1.1.2019,
primer: MRS 37, 66. člen

Razne druge kratkoročne Znesek raznih drugih kratkoročnih rezervacij. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.(d)
rezervacije
Razne druge rezervacije]
člen

Kratkoročne rezervacije za Znesek kratkoročnih rezervacij za sodne postopke. [glej: primer: MRS 37, primer 10 A,
Rezervacije za sodne postopke]
sodni postopek, primer: MRS
sodne postopke
37, 87. člen

X instant credit

X instant credit

Kratkoročne
naložbe, Razvrstitev denarnih ustreznikov, ki predstavljajo kratko splošna praksa: MRS 7, 45. člen
razvrščene kot denarni ročne naložbe. [glej: Denarni ustrezniki]
ustrezniki

X instant debit

SL

Odhodki za kratkoročne
zaslužke
zaposlencev
[abstract]

Odhodki za kratkoročne Znesek odhodkov za zaslužke zaposlencev (razen splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
zaslužke zaposlencev
odpravnin), za katere se pričakuje, da bodo v celoti člen
poravnani v dvanajstih mesecih po koncu letnega poro
čevalskega obdobja, v katerem so zaposlenci opravljali
zadevno delo.

Sklic

ShorttermEmployeeBenefit X duration debit
sExpense

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Vnaprej vračunani stroški Znesek vnaprej vračunanih stroškov zaslužkov zapo splošna praksa: MRS 1, 78. člen
kratkoročnih
zaslužkov slencev (razen odpravnin), za katere se pričakuje, da
zaposlencev
bodo v celoti poravnani v dvanajstih mesecih po
koncu letnega poročevalskega obdobja, v katerem so
zaposlenci opravljali zadevno delo. [glej: Vnaprej vraču
nani stroški, razvrščeni kot kratkoročni]

Element type and
attributes

ShorttermEmployeeBenefit X instant credit
sAccruals

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X duration debit

X instant debit

SignificantInvestmentsI
nAssociatesAxis

SignificantInvestmentsIn
SubsidiariesAxis

SocialSecurityContribu
tions

SpareParts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

axis

Kratkoročni
deli

Prispevki
varnost

za

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 12, B4.(a) člen

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 12, B4.(d) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

nadomestni Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavljajo vrednost splošna praksa: MRS 2, 37. člen
zamenljivih delov, ki se hranijo v zalogah in se uporab
ljajo za popravila ali zamenjavo pokvarjenih delov. [glej:
Zaloge]

socialno Razred odhodkov za zaslužke zaposlencev, ki predstavlja splošna praksa: MRS 19, 9. člen
prispevke za socialno varnost. [glej: Odhodki za zaslužke
zaposlencev]

Odvisna podjetja [axis]

Pridružena podjetja [axis]

SL

axis

Kratkoročne rezervacije za Znesek kratkoročnih rezervacij za jamstva. [glej: Rezer primer: MRS 37, primer 1:
jamstva
vacije za jamstva]
jamstva, primer: MRS 37, 87.
člen

X instant credit

ShorttermWarrantyProvi
sion

Sklic

Kratkoročne rezervacije za Znesek kratkoročnih rezervacij za reorganiziranje. [glej: primer: MRS 37, 70. člen
Rezervacije za reorganiziranje]
reorganiziranje

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Kratkoročne rezervacije za Znesek kratkoročnih rezervacij za stroške razgradnje, primer: MRS 37 D, primeri:
stroške razgradnje, obnove obnove in ponovnega oživljanja. [glej: Rezervacije za razkritja, primer: MRS 37, 87.
in ponovnega oživljanja
stroške razgradnje, obnove in ponovnega oživljanja]
člen

Označba

X instant credit

ShorttermRestructuring
Provision

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

ShorttermProvisionForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCosts

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Pojasnilo oznake

Sklic

Izkaz sprememb lastni Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpredelnico. Ti pojmi se uporab
škega kapitala [abstract]
ljajo za razkritje informacij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi
na eni ali več oseh razpredelnice.

Izkaz sprememb lastni Seznam, ki razkriva informacije, povezane s spremem razkritje: MRS 1, 106. člen
bami lastniškega kapitala.
škega kapitala [table]

StatementOfChangesInE
quityLineItems

StatementOfChangesInE
quityTable

StatementOfChangesInNe
tAssetsAvailableForBenefit
sAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

SL

Uradni list Evropske unije

Izkaz sprememb čistih
sredstev, ki so na voljo za
pokojnine [abstract]

Označba mesta za izkaz
sprememb
lastniškega
kapitala – to postavko JE
TREBA uporabiti kot izho
diščno točko za izkaz spre
memb lastniškega kapitala

StatementOfChangesInE
quityAbstract

ifrs-full

table

Označba mesta za izkaz
denarnih tokov – to
postavko JE TREBA upora
biti kot izhodiščno točko
za izkaz finančnega polo
žaja

StatementOfCashFlowsAb
stract

Državni programi z dolo Ta pripadnik pomeni programe z določenimi zaslužki, ki razkritje: MRS 19, 45. člen
čenimi zaslužki [member] jih določa zakonodaja, da bi zajemali vsa podjetja (ali
vsa podjetja določene vrste), in jih izvaja državna ali
krajevna uprava ali kak drug organ, ki ga poročajoče
podjetje ne obvladuje ali na katerega nima vpliva. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]]

Označba

ifrs-full

member

Element type and
attributes

StateDefinedBenefitPlan
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Izkaz poslovnega izida in
drugega vseobsegajočega
donosa [abstract]

Izjava, da primerjalne Izjava, da primerjalne informacije niso v skladu z MSRP razkritje: MSRP 1, E2.(b) člen –
informacije niso v skladu 7 in MSRP 9.
začetek veljavnosti 1.1.2018
z MSRP 7 in MSRP 9

StatementOfProfitOrLos
sAndOtherComprehensi
veIncomeAbstract

StatementThatComparati
veInformationDoesNot
ComplyWithIFRS7AndI
FRS9

ifrs-full

ifrs-full

text

SL

Izjava o skladnosti z MSRP Nedvoumno in absolutno izjavo o skladnosti z vsemi razkritje: MRS 1, 16. člen
[text block]
zahtevami MSRP.

StatementOfIFRSCom
pliance

ifrs-full

text block

Označba mesta za izkaz
finančnega položaja – to
postavko JE TREBA upora
biti kot izhodiščno točko
za izkaz finančnega polo
žaja

Sklic

StatementOfFinancialPosi
tionAbstract

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Označba mesta za izkaz
vseobsegajočega donosa –
to postavko JE TREBA
uporabiti kot izhodiščno
točko za izkaz vseobsega
jočega donosa, če se
razkrije ločeno ali kadar
sta izkaz poslovnega izida
in izkaz drugega vseobse
gajočega donosa združena
v enoten izkaz

Element type and
attributes

StatementOfComprehensi
veIncomeAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Izjava, da mora naložbeno Izjava, da mora naložbeno podjetje uporabiti izjemo od razkritje: MSRP 12, 19.A člen
podjetje uporabiti izjemo konsolidacije. [glej: Razkritje naložbenih podjetij [text
od konsolidacije
block]]

Izjava
da
naložbeno
podjetje pripravlja ločene
računovodske izkaze kot
svoje edine računovodske
izkaze

Izjava, da najemnik obra Izjava, da najemnik obračunava najeme sredstev majhne razkritje: MSRP 16, 60. člen –
čunava najeme sredstev vrednosti z uporabo izvzetja iz pripoznanja iz 6. člena začetek veljavnosti 1.1.2019
majhne
vrednosti
z MSRP 16.
uporabo izvzetja iz pripo
znanja

text

text

text

StatementThatInvestmen
tEntityIsRequiredToAp
plyExceptionFromConsoli
dation

StatementThatInvestmen
tEntityPreparesSeparateFi
nancialStatementsAsItsOn
lyFinancialStatements

StatementThatLesseeAc
countsForLeasesOfLowva
lueAssetsUsingRecognitio
nExemption

ifrs-full

ifrs-full

SL

Izjava da naložbeno podjetje pripravlja ločene računo razkritje: MRS 27, 16.A člen
vodske izkaze kot svoje edine računovodske izkaze. [glej:
Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Ločeni [mem
ber]]

razkritje: MSRP 4, 39.L(a) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

ifrs-full

zavarovatelj Izjava, da zavarovatelj uporablja izravnalni pristop.
izravnalni

Izjava, da
uporablja
pristop

text

StatementThatInsurerIsAp
plyingOverlayApproach

Sklic

Izjava, da se je podjetje pri ocenjevanju, ali je pogodba razkritje: MSRP 16, C4. člen –
na dan začetne uporabe MSRP 16 najemna oziroma začetek veljavnosti 1.1.2019
vsebuje najem, odločilo za praktično rešitev iz C3.
člena MSRP 16.

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Izjava, da se je podjetje pri
ocenjevanju, ali je pogodba
na dan začetne uporabe
MSRP
16
najemna
oziroma vsebuje najem,
odločilo za praktično reši
tev

Označba

text

Element type and
attributes

StatementThatEntityHasC
hosenPracticalExpedientW
henAssessingWhetherCon
tractIsOrContainsLeaseAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS16

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
Uradni list Evropske unije
L 143/757

Sklic

Izjava, da je bila upora Izjava, da je bila uporabljena praktična rešitev glede razkritje: MSRP 15, 129. člen –
bljena praktična rešitev obstoja pomembne sestavine financiranja v pogodbi s začetek veljavnosti 1.1.2018
glede obstoja pomembne kupcem.
sestavine financiranja

Izjava, da je bila upora Izjava, da je bila uporabljena praktična rešitev glede razkritje: MSRP 15, 129. člen –
bljena praktična rešitev dodatnih stroškov za pridobitev pogodbe s kupcem.
začetek veljavnosti 1.1.2018
glede dodatnih stroškov
za pridobitev pogodbe

Izjava, da je regulator cen Izjava, da je regulator cen povezana stranka podjetja. razkritje: MSRP 14, 30.(b) člen
[glej: Opis identitete regulatorja cen; Povezane stranke
povezana stranka
[member]]

text

text

text

StatementThatPracticalEx
pedientAboutIncremental
CostsOfObtainingContract
HasBeenUsed

StatementThatRateRegula
torIsRelatedParty

ifrs-full

ifrs-full

Izjava, da najemnik pri uporabi MSRP 16 za nazaj v razkritje: MSRP 16, C13. člen –
skladu s C5.(b) členom za najeme, ki so bili razvrščeni začetek veljavnosti 1.1.2019
kot poslovni najemi z uporabo MRS 17, uporablja eno
ali več praktičnih rešitev iz C10. člena MSRP 16.

Izjava, da najemnik obračunava kratkoročne najeme z razkritje: MSRP 16, 60. člen –
uporabo izvzetja iz pripoznanja iz 6. člena MSRP 16. začetek veljavnosti 1.1.2019
Kratkoročni najem je najem, ki je imel na začetni datum
trajanje največ 12 mesecev. Najem z možnostjo nakupa
se ne šteje za kratkoročni najem.

Pojasnilo oznake

StatementThatPracticalEx
pedientAboutExistenceOf
SignificantFinancingCom
ponentHasBeenUsed

ifrs-full

Izjava, da najemnik obra
čunava
kratkoročne
najeme z uporabo izvzetja
iz pripoznanja

Označba

Izjava, da najemnik upora
blja praktične rešitve pri
uporabi MSRP 16 za
nazaj za najeme, ki so bili
razvrščeni kot poslovni
najemi z uporabo MRS 17

StatementThatLesseeUse
sPracticalExpedientsWhe
nApplyingIFRS16Retro
spectivelyToLeasesClassifie
dAsOperatingLeasesAp
plyingIAS17

ifrs-full

text

Element type and
attributes

text

StatementThatLesseeAc
countsForShorttermLease
sUsingRecognitionExemp
tion

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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SL
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X instant credit

member

X instant debit

StatutoryReserve

StatutoryReserveMember

StructuredDebtAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

SubclassificationsOfAsset
sLiabilitiesAndEquitiesAb
stract

SubleasePaymentsRecogni
sedAsExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

MSRP 10, C6B. člen,
MSRP 11, C12B. člen,
MRS 16, 80.A člen,
MRS 27, 18I. člen,
MRS 38, 130.I člen

predpisane Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezerve na splošna praksa: MRS 1, 55. člen
podlagi zakonskih zahtev.

razkritje:
razkritje:
razkritje:
razkritje:
razkritje:

Uradni list Evropske unije

Podnajemnine, pripoznane Znesek plačil podnajemnin, ki so pripoznane kot odhod razkritje: MRS 17, 35.(c) člen –
ki.
datum prenehanja veljavnosti
kot odhodki
1.1.2019

Podvrste sredstev, obvez
nosti in lastniškega kapi
tala [abstract]

Strukturirani dolg, znesek, Znesek, ki ga je dolg, ki je bil strukturiran, da bi izpolnil primer: MRS 19, 142.(h) člen
ki prispeva k pošteni vred določen naložbeni cilj, prispeval k pošteni vrednosti
nosti sredstev programa
sredstev programa z določenimi zaslužki. [glej: Sredstva
programa, po pošteni vrednosti; Programi z določenimi
zaslužki [member]]

Zakonsko
predpisane Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MRS 1, 108. člen
predstavlja rezerve na podlagi zakonskih zahtev.
rezerve [member]

Zakonsko
rezerve

Sklic

Izjava, da se stanja na kontu odloženih zneskov zaradi razkritje: MSRP 14, 36. člen
zakonske regulacije ne da več v celoti povrniti ali razve
ljaviti. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [member]]

Pojasnilo oznake

Izjava, da so bile neprilago Izjava, da so bile neprilagojene primerjalne informacije v
jene primerjalne informa računovodskih izkazih pripravljene na drugačni podlagi.
cije
pripravljene
na
drugačni podlagi

Izjava, da se stanja na
kontu odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije
ne da več v celoti povrniti
ali razveljaviti

Označba

SL

X duration debit

text

StatementThatUnadjusted
ComparativeInformation
HasBeenPreparedOnDiffe
rentBasis

ifrs-full

text

Element type and
attributes

StatementThatRegulatory
DeferralAccountBalanceIs
NoLongerFullyRecovera
bleOrReversible

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

text

SubscriptionCirculationRe
venue

SubsequentRecognitionOf
DeferredTaxAssetsGood
will

SubsidiariesMember

SubsidiariesWithMaterial
NoncontrollingIntere
stsMember

SummaryOfQuantitative
DataAboutWhatEntityMa
nagesAsCapital

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

obveznosti

Sklic

Znesek obveznosti, ki so podrejene drugim obveznostim splošna praksa: MRS 1, 55. člen
glede terjatev.

Pojasnilo oznake

MRS
MRS
MRS
MSRP

24, 19.(c) člen,
27, 17.(b) člen,
27, 16.(b) člen,
12, B4.(a) člen

Povzetek
kvantitativnih Povzetek količinskih podatkov o tem, kaj podjetje upra razkritje: MRS 1, 135.(b) člen
podatkov o tem, kaj vlja kot kapital.
podjetje upravlja kot kapi
tal

Odvisna
podjetja
s Ta pripadnik pomeni odvisna podjetja, ki imajo neobv razkritje: MSRP 12, 12. člen
pomembnimi neobvladujo ladujoče deleže, pomembne za poročajoče podjetje. [glej:
čimi deleži [member]
Odvisna podjetja [member]; Neobvladujoči deleži]

Odvisna podjetja [member] Ta pripadnik pomeni podjetja, ki jih obvladuje drugo razkritje:
razkritje:
podjetje.
razkritje:
razkritje:

Naknadno
pripoznanje Zmanjšanje dobrega imena zaradi naknadnega pripo razkritje: MSRP 3, B67.(d)(iii) člen
terjatev za odloženi davek, znanja terjatev za odloženi davek v obdobju merjenja
dobro ime
pri poslovni združitvi. [glej: Dobro ime; Terjatve za
odloženi davek; Poslovne združitve [member]]

Prihodki iz prodaje publi Znesek prihodkov iz prodaje publikacij, ki izvirajo iz splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
naročnin. [glej: Prihodki; Prihodki iz prodaje publikacij] člen, splošna praksa: MRS 18,
kacij naročnikom
35.(b)(i) člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2018

Podrejene
[abstract]

Podrejene obveznosti

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

SubordinatedLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

X instant credit

Element type and
attributes

SubordinatedLiabilities

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Element type and
attributes

SupportProvidedToStructu X duration
redEntityWithoutHaving
ContractualObligationTo
DoSo

SupportProvidedToSubsi
diaryWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

SurplusDeficitInPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Sklic

Razkritje povzetka količinskih podatkov o izpostavlje razkritje: MSRP 7, 34.(a) člen
nosti podjetja tveganjem, ki izhajajo iz finančnih instru
mentov. To razkritje temelji na informacijah, notranje
zagotovljenih ključnemu poslovodnemu osebju podjetja,
na primer upravnemu odboru podjetja ali glavnemu
izvršnemu direktorju. [glej: Finančni instrumenti, razred
[member]; Ključno poslovodno osebje podjetja ali obvla
dujočega podjetja [member]]

Pojasnilo oznake

Vrednost podpore odvisnemu podjetju s strani naložbe razkritje: MSRP 12, 19.E(a) člen
nega podjetja ali njegovih odvisnih podjetij brez pogod
bene zaveze k podpori. [glej: Razkritje naložbenih
podjetij [text block]; Odvisna podjetja [member]]

Presežek (primanjkljaj) v Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke, zmanj splošna praksa: MRS 19, 57.(a)
šana za pošteno vrednost (morebitnih) sredstev člen
programu
programa. [glej: Sredstva programa [member]]

Podpora
odvisnemu
podjetju s strani naložbe
nega podjetja ali njegovih
odvisnih podjetij brez
pogodbene zaveze

Podpora strukturiranemu Vrednost finančne ali druge podpore (npr. nakup sred razkritje: MSRP 12, 15.(a) člen,
podjetju brez pogodbene stev strukturiranega podjetja ali instrumentov, ki jih je razkritje: MSRP 12, 30.(a) člen
zaveze
izdalo to podjetje) strukturiranemu podjetju, ne da bi
bilo podjetje k temu pogodbeno zavezano, vključno s
pomočjo pri pridobitvi finančne podpore. [glej: Odvisna
podjetja [member]; Nekonsolidirana strukturirana
podjetja [member]]

Povzetek
količinskih Povzetek količinskih podatkov o prodajljivih finančnih razkritje: MRS 1, 136.A(a) člen
podatkov o prodajljivih instrumentih, razvrščenih kot kapitalski instrumenti.
finančnih
instrumentih, [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]
razvrščenih kot kapitalski
instrumenti

Povzetek
količinskih
podatkov o izpostavlje
nosti podjetja tveganju
[text block]

Označba

SL

X duration

SummaryQuantitativeDa
taAboutPuttableFinancia
lInstrumentsClassifiedAsE
quityInstruments

text

SummaryQuantitativeDa
text block
taAboutEntitysExposureTo
Risk

Element name/role URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix
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Sklic

TaxationrelatedRegulatory
DeferralAccountBalance
sMember

TaxBenefitArisingFromPre
viouslyUnrecognisedTax
LossTaxCreditOrTempora
ryDifferenceOfPriorPerio
dUsedToReduceCurrentTa
xExpense

ifrs-full

ifrs-full

X duration credit

member

member

TangibleExplorationAndE
valuationAssetsMember

ifrs-full

Davčna ugodnost, ki izvira
iz
prej
nepripoznane
davčne izgube, davčnega
dobropisa
ali
začasne
razlike prejšnjega obdobja,
ki se uporabi za zmanj
šanje odhodka za odmer
jeni davek

Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, povezana z
obdavčitvijo [member]

Znesek ugodnosti, ki izvira iz prej nepripoznane davčne primer: MRS 12, 80.(e) člen
izgube, davčnega dobropisa ali začasne razlike prejšnjega
obdobja, ki se uporabi za zmanjšanje odhodka za
odmerjeni davek. [glej: Začasne razlike [member];
Neizrabljene davčne izgube [member]; Neizrabljeni
davčni dobropisi [member]]

Ta pripadnik pomeni razred stanj na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, 34. člen
zneskov zaradi zakonske regulacije, ki so povezana z
obdavčitvijo. [glej: Razredi stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

SL

Opredmetena sredstva za Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih razkritje: MSRP 6, 25. člen
raziskovanje in vrednotenje sredstev, ki predstavlja opredmetena sredstva za razisko
[member]
vanje in vrednotenje. [glej: Sredstva za raziskovanje in
vrednotenje [member]]

Opredmetena sredstva za Vrednost sredstev za raziskovanje in vrednotenje, ki so v razkritje: MSRP 6, 25. člen
raziskovanje in vrednote skladu z računovodsko usmeritvijo podjetja pripoznana
nje
kot opredmetena sredstva. [glej: Sredstva za raziskovanje
in vrednotenje [member]]

X instant debit

zamenjavi Ta pripadnik pomeni izpeljani finančni instrument, pri splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
katerem gre za zamenjavo tokov denarnega toka med člen
pogodbenima strankama v določenem obdobju. [glej:
Izpeljani finančni instrumenti [member]]

Pojasnilo oznake

TangibleExplorationAndE
valuationAssets

ifrs-full

o

Presežek (primanjkljaj) v
programu [abstract]

Označba

Pogodba
[member]

SwapContractMember

ifrs-full

Element type and
attributes

member

SurplusDeficitInPlanAb
stract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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TaxEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTa
xableProfitTaxLoss

TaxEffectOfForeignTaxRa
tes

TaxEffectOfImpairmentOf
Goodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

X duration debit

Davčni učinek
dobrega imena

Davčni učinek
stopenj v tujini

Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
(prihodki od davka) in zmnožkom računovodskega
dobička in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na
odhodke, ki se ne odštejejo pri ugotavljanju obdavčlji
vega dobička (davčne izgube). [glej: Računovodski dobi
ček]

oslabitve Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek splošna praksa: MRS 12, 81.(c)(i)
(prihodki od davka) in zmnožkom računovodskega člen
dobička in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na
oslabitev dobrega imena. [glej: Računovodski dobiček;
Dobro ime]

davčnih Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
(prihodki od davka) in zmnožkom računovodskega
dobička in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na
davčne stopnje v tujini. [glej: Računovodski dobiček]

Davčni učinek odhodkov,
ki se ne odštejejo pri
ugotavljanju obdavčljivega
dobička (davčne izgube)

SL

X duration debit

Davčni učinek spremembe Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
davčne stopnje
(prihodki od davka) in zmnožkom računovodskega
dobička in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na
spremembe davčne stopnje. [glej: Računovodski dobiček]

X duration debit

TaxEffectFromChangeIn
TaxRate

ifrs-full

za Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost za davke. [glej: splošna praksa: MRS 37, 88. člen
Pogojne obveznosti [member]]

Pogojne obveznosti
davke [member]

member

TaxContingentLiability
Member

Sklic

Znesek ugodnosti, ki izvira iz prej nepripoznane davčne primer: MRS 12, 80.(f) člen
izgube, davčnega dobropisa ali začasne razlike prejšnjega
obdobja, ki se uporabi za zmanjšanje odhodka za odlo
ženi davek. [glej: Odhodek za odloženi davek (prihodek
od odloženega davka); Začasne razlike [member];
Neizrabljene davčne izgube [member]; Neizrabljeni
davčni dobropisi [member]]

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Davčna ugodnost, ki izvira
iz
prej
nepripoznane
davčne izgube, davčnega
dobropisa
ali
začasne
razlike prejšnjega obdobja,
ki se uporabi za zmanj
šanje odhodka za odloženi
davek

Označba

X duration credit

Element type and
attributes

TaxBenefitArisingFromPre
viouslyUnrecognisedTax
LossTaxCreditOrTempora
ryDifferenceOfPriorPerio
dUsedToReduceDeferred
TaxExpense

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

X duration debit

X duration debit

TaxEffectOfTaxLosses

TaxExpenseIncomeAtAp
plicableTaxRate

TaxExpenseIncomeRela
tingToChangesInAccoun
tingPoliciesAndErrorsInclu
dedInProfitOrLoss

TaxExpenseOfDiscontinue
dOperationAbstract

TaxExpenseOtherThanIn
comeTaxExpense

TaxExpenseRelatingTo
GainLossOnDisconti
nuance

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

učinek

davčnih Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
(prihodki od davka) in zmnožkom računovodskega
dobička in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na
davčne izgube. [glej: Računovodski dobiček]

Znesek odhodkov za davek (prihodkov od davka), ki se primer: MRS 12, 80.(h) člen
nanaša na spremembe računovodskih usmeritev in
napake, ki so vključene v poslovni izid v skladu z
MRS 8, ker jih ni možno obračunati za nazaj.

Odhodki za davek, pove Odhodki za davek, povezani z dobičkom (izgubo) zaradi razkritje: MRS 12, 81.(h)(i) člen,
zani z dobičkom (izgubo) ustavitve, če se poslovanje ustavi. [glej: Ustavljeno poslo razkritje: MSRP 5, 33.(b)(iv) člen
zaradi ustavitve
vanje [member]]

Odhodki za davke, ki niso Znesek odhodkov za davke brez odhodkov za davek iz splošna praksa: MRS 1, 85. člen
dobička.
davek iz dobička

Odhodki za davek iz usta
vljenega
poslovanja
[abstract]

Odhodki za davek (pri
hodki od davka), ki se
nanašajo na spremembe v
računovodskih usmeritvah
in napake, vključene v
poslovni izid

Odhodki za davek (pri Zmnožek računovodskega dobička in uporabljene razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
hodki od davka) po upora davčne stopnje. [glej: Računovodski dobiček; Upora
bljena davčna stopnja]
bljeni davčni stopnji

Davčni
izgub

Uradni list Evropske unije

X duration debit

Pojasnilo oznake

Davčni učinek prihodkov, Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
ki so izvzeti iz obdavčitve (prihodki od davka) in zmnožkom računovodskega
dobička in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na
prihodke, ki so izvzeti iz obdavčitve. [glej: Računovodski
dobiček]

Označba

SL

X duration debit

X duration credit

Element type and
attributes

TaxEffectOfRevenuesE
xemptFromTaxation2011

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/764
29.5.2019

Element type and
attributes

TaxRateEffectOfImpair
mentOfGoodwill

ifrs-full

Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen
davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira
iz odhodkov, ki se ne odštejejo pri ugotavljanju obdavč
ljivega dobička. [glej: Povprečna dejanska davčna stop
nja; Uporabljena davčna stopnja]

Učinek davčne stopnje pri Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske splošna praksa: MRS 12, 81.(c)(ii)
davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira člen
oslabitvi dobrega imena
iz oslabitve dobrega imena. [glej: Povprečna dejanska
davčna stopnja; Uporabljena davčna stopnja; Dobro ime]

TaxRateEffectOfForei
gnTaxRates

ifrs-full

Učinek davčne stopnje pri
odhodkih, ki se ne odšte
jejo
pri
ugotavljanju
obdavčljivega
dobička
(davčne izgube)

Učinek davčne stopnje na Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske splošna praksa: MRS 12, 81.(c)(ii)
prilagoditve za odmerjeni davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira člen
davek za prejšnja obdobja iz prilagoditve za odmerjeni davek za prejšnja obdobja.
[glej: Povprečna dejanska davčna stopnja; Uporabljena
davčna stopnja; Prilagoditve za odmerjeni davek za prej
šnja obdobja]

Učinek davčne stopnje Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen
zaradi spremembe davčne davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira
stopnje
iz spremembe davčne stopnje. [glej: Povprečna dejanska
davčna stopnja; Uporabljena davčna stopnja]

X.XX duration

X.XX duration

TaxRateEffectOfExpense
NotDeductibleInDetermi
ningTaxableProfitTaxLoss

ifrs-full

Sklic

Učinek davčne stopnje pri Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen
davčnih stopnjah v tujini
davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira
iz uporabe davčnih stopenj v tujini. [glej: Povprečna
dejanska davčna stopnja; Uporabljena davčna stopnja]

X.XX duration

TaxRateEffectOfAdjust
mentsForCurrentTaxOfPri
orPeriods

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Odhodki za davek, pove Odhodki za davek, povezani s poslovnim izidom iz razkritje: MRS 12, 81.(h)(ii) člen,
zani s poslovnim izidom naslova rednega delovanja ustavljenega poslovanja. [glej: razkritje: MSRP 5, 33.(b)(ii) člen
rednega delovanja ustavlje Ustavljeno poslovanje [member]; Poslovni izid]
nega poslovanja

Označba

SL

X.XX duration

X.XX duration

TaxRateEffectFromChan
geInTaxRate

TaxExpenseRelatingToPro X duration debit
fitLossFromOrdinaryActivi
tiesOfDiscontinuedOpera
tions

Element name/role URI

ifrs-full

ifrs-full

Prefix
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Sklic

Neopredmetena sredstva, Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki splošna praksa: MRS 38, 119.
ki temeljijo na tehnologiji predstavlja sredstva, ki temeljijo na tehnologiji. Med člen
[member]
takimi sredstvi so lahko patentirana in nepatentirana
tehnologija, podatkovne zbirke in poslovne skrivnosti.
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Neopredmetena sredstva,
ki temeljijo na tehnologiji,
pripoznana na datum
prevzema

Začasne razlike [member]

member

X instant debit

member

TechnologybasedIntangi
bleAssetsMember

TechnologybasedIntangi
bleAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

TemporaryDifferenceMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni razlike med knjigovodsko vred razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
nostjo sredstev ali obveznosti v izkazu finančnega polo
žaja in njihovo davčno osnovo. Začasne razlike so
lahko: (a) obdavčljive začasne razlike ali (b) odbitne
začasne razlike. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

SL

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za neopred splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
metena sredstva, ki temeljijo na tehnologiji, pridobljena člen
v poslovni združitvi. [glej: Neopredmetena sredstva, ki
temeljijo na tehnologiji [member]; Poslovne združitve
[member]]

Učinek davčne stopnje pri Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen
davčnih izgubah
davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira
iz davčnih izgub. [glej: Povprečna dejanska davčna stop
nja; Uporabljena davčna stopnja]

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Učinek davčne stopnje pri Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen
prihodkih, ki so izvzeti iz davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira
obdavčitve
iz prihodkov, ki so izvzeti iz obdavčitve. [glej: Povprečna
dejanska davčna stopnja; Uporabljena davčna stopnja]

Označba

X.XX duration

TaxRateEffectOfTaxLosses

ifrs-full

Element type and
attributes

TaxRateEffectOfRevenuesE X.XX duration
xemptFromTaxation

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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axis

TemporaryDifferenceUnu
sedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsAxis

TemporaryDifferenceUnu
sedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsMember

TerminationBenefitsEx
pense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration debit

Sklic

Skupni znesek začasnih razlik, povezanih s finančnimi razkritje: MRS 12, 81.(f) člen
naložbami v odvisna podjetja, podružnice in pridružena
podjetja ter deleži v skupnih aranžmajih, v zvezi s kate
rimi niso pripoznane obveznosti za odloženi davek, ker
ne izpolnjujejo obeh naslednjih pogojev: (a) obvladujoče
podjetje, naložbenik, sopodvižnik ali soizvajalec je
sposoben obvladovati čas odprave začasne razlike ter
(b) verjetno je, da začasna razlika ne bo odpravljena v
predvidljivi prihodnosti. [glej: Pridružena podjetja [mem
ber]; Odvisna podjetja [member]; Začasne razlike [mem
ber]; Naložbe v odvisna podjetja]

Pojasnilo oznake

Odhodki za odpravnine

Začasna razlika, neizra
bljene davčne izgube in
neizrabljeni davčni dobro
pisi [member]

Znesek odhodkov, povezanih z odpravninami. Odprav splošna praksa: MRS 19, 171.
nine so zaslužki zaposlencev, ki se zagotovijo v zameno člen
za prenehanje službovanja zaposlenca bodisi: (a) zaradi
odločitve podjetja, da konča službovanje zaposlenca
pred običajnim datumom upokojitve, ali (b) zaradi odlo
čitve zaposlenca, da sprejme ponudbo za odpravnino v
zameno za prenehanje službovanja. [glej: Odhodki za
zaslužke zaposlencev]

Ta pripadnik pomeni začasne razlike, neizrabljene razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
davčne izgube in neizrabljene davčne dobropise. Pomeni
tudi standardno vrednost za os „Začasna razlika, neizra
bljene davčne izgube in neizrabljeni davčni dobropisi“,
če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Začasne
razlike [member]; Neizrabljeni davčni dobropisi [mem
ber]; Neizrabljene davčne izgube [member]]

Začasna razlika, neizra Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
bljene davčne izgube in domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
neizrabljeni davčni dobro postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
pisi [axis]

Začasne razlike, povezane
s finančnimi naložbami v
odvisna podjetja, podruž
nice in pridružena podjetja
ter deleži v skupnih aranž
majih, v zvezi s katerimi
niso pripoznane obvez
nosti za odloženi davek

Označba

SL

member

X instant

Element type and
attributes

TemporaryDifferencesAs
sociatedWithInvestment
sInSubsidiariesBranchesAn
dAssociatesAndInterestsI
nJointVentures

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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text

axis

TimingAndReasonFor
TransferBetweenFinancial
LiabilitiesAndEquityAttri
butableToChangeInRe
demptionProhibition

TimingOfTransferOfGood
sOrServicesAxis

TimingOfTransferOfGood
sOrServicesMember

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

TitleOfNewIFRS

TopOfRangeMember

TradeAndOtherCurrent
Payables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

blaga

ali Ta pripadnik pomeni vse čase prenosa blaga in storitev v primer: MSRP 15, B89.(f) člen –
pogodbah s kupci. Predstavlja tudi standardno vrednost začetek veljavnosti 1.1.2018
za os „Čas prenosa blaga ali storitev“, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

ali Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 15, B89.(f) člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev in druge krat
koročne poslovne obvez
nosti

Znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in razkritje: MRS 1, 54.(k) člen
drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti. [glej: Kratko
ročne obveznosti do dobaviteljev; Druge kratkoročne
poslovne obveznosti]

primer: MSRP 13, IE63. člen,
primer: MSRP 13, B6. člen,
razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen,
razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen,
splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

Naslov novega MSRP, ki je bil izdan, vendar še ni začel primer: MRS 8, 31.(a) člen
veljati.

Zgornja vrednost razpona Ta pripadnik pomeni zgornjo vrednost razpona.
[member]

Naslov novega MSRP

Naslov prvič uporabljenega Naslov prvič uporabljenega MSRP. [glej: MSRP [mem razkritje: MRS 8, 28.(a) člen
MSRP
ber]]

Čas prenosa blaga
storitev [member]

Čas prenosa
storitev [axis]

Opis časovnega okvira in Opis časovnega okvira in razloga za prenos med finanč razkritje: OPMSRP 2, 13. člen
razloga za prenos med nimi obveznostmi in lastniškim kapitalom, ki ga je
finančnimi
obveznostmi mogoče pripisati spremembi prepovedi odkupa.
in lastniškim kapitalom, ki
ga je mogoče pripisati
spremembi
prepovedi
odkupa

Uradni list Evropske unije

X instant credit

member

text

text

Pojasnilo oznake

Pogodbe, po katerih se Ta pripadnik pomeni pogodbe, po katerih se plača samo primer: MSRP 15, B89.(d) člen –
plača samo opravljeno opravljeno delo in porabljen material.
začetek veljavnosti 1.1.2018
delo in porabljen material
[member]

Označba

SL

member

member

Element type and
attributes

TimeandmaterialsContract
sMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

L 143/768
29.5.2019

Poslovne obveznosti
povezanih strank

Obveznosti do dobaviteljev Znesek obveznosti do dobaviteljev za blago in storitve, splošna praksa: MRS 1, 78. člen
ki se uporabljajo pri poslovanju podjetja.

X instant debit

X instant credit

TradeAndOtherCurrentRe
ceivables

TradeAndOtherCurrentRe
ceivablesAbstract

TradeAndOtherCurrentRe
ceivablesDueFromRelated
Parties

TradeAndOtherPayables

TradeAndOtherPayable
sAbstract

TradeAndOtherPayablesRe
cognisedAsOfAcquisition
Date

TradeAndOtherPayablesTo X instant credit
RelatedParties

TradeAndOtherPayablesTo X instant credit
TradeSuppliers

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

do Znesek kratkoročnih terjatev do povezanih strank. [glej: primer: MRS 1, 78.(b) člen
Povezane stranke [member]]

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za obveznosti splošna praksa: MSRP 3, B64.(i)
do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti, prevzete v člen
poslovni združitvi. [glej: Obveznosti do dobaviteljev in
druge poslovne obveznosti; Poslovne združitve [mem
ber]]
do Znesek poslovnih obveznosti do povezanih strank. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78. člen
Povezane stranke [member]]

Obveznosti do dobaviteljev
in druge poslovne obvez
nosti,
pripoznane
na
datum prevzema

Obveznosti do dobaviteljev
in druge poslovne obvez
nosti [abstract]

Obveznosti do dobaviteljev Znesek obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih razkritje: MRS 1, 54.(k) člen
in druge poslovne obvez obveznosti. [glej: Obveznosti do dobaviteljev; Druge
nosti
poslovne obveznosti]

Kratkoročne terjatve
povezanih strank

Kratkoročne terjatve do
kupcev in druge kratko
ročne poslovne terjatve
[abstract]

Terjatve do kupcev in Znesek kratkoročnih terjatev do kupcev in drugih krat razkritje: MRS 1, 54.(h) člen,
druge
kratkoročne koročnih poslovnih terjatev. [glej: Kratkoročne terjatve razkritje: MRS 1, 78.(b) člen
poslovne terjatve
do kupcev; Druge kratkoročne terjatve]

Kratkoročne obveznosti do Kratkoročni znesek obveznosti do dobaviteljev za blago splošna praksa: MRS 1, 78. člen,
dobaviteljev
in storitve, ki se uporabljajo pri poslovanju podjetja. primer: MRS 1, 70. člen
[glej: Kratkoročne obveznosti; Obveznosti do dobavite
ljev]

SL

X instant credit

X instant debit

X instant credit

TradeAndOtherCurrent
PayablesToTradeSuppliers

Kratkoročne
poslovne Znesek kratkoročnih poslovnih obveznosti do povezanih splošna praksa: MRS 1, 78. člen
obveznosti do povezanih strank. [glej: Povezane stranke [member]; Poslovne
strank
obveznosti do povezanih strank]

ifrs-full

Sklic

X instant credit

Pojasnilo oznake

TradeAndOtherCurrent
PayablesToRelatedParties

Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev in druge krat
koročne poslovne obvez
nosti [abstract]

Označba

ifrs-full

Element type and
attributes

TradeAndOtherCurrent
PayablesAbstract

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X instant debit

TradeAndOtherReceivables

TradeAndOtherReceivable
sAbstract

TradeAndOtherReceiva
blesDueFromRelatedParties

TradeReceivables

TradeReceivablesMember

TradingEquitySecuritie
sMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

member

member

do

Trgovanje z
vrednostnimi
[member]

lastniškimi Ta pripadnik pomeni kapitalske instrumente, ki (a) se primer: MSRP 13, IE60. člen,
papirji pridobijo ali prevzamejo predvsem za namene prodaje primer: MSRP 13, 94. člen
ali ponovnega nakupa v bližnji prihodnosti, ali (b) so ob
začetnem pripoznanju del portfelja identificiranih
finančnih instrumentov, ki se upravljajo skupaj in za
katere obstajajo dokazi o nedavnem kratkoročnem pobi
ranju dobičkov.

Terjatve do kupcev [mem Ta pripadnik pomeni terjatve do kupcev. [glej: Terjatve splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
do kupcev]
člen,
razkritje:
MSRP
7,
ber]
35.H(b)(iii) člen – začetek veljav
nosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
35.M(b)(iii) člen – začetek veljav
nosti 1.1.2018, primer: MSRP 7,
35.N člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Znesek, ki ga kupci dolgujejo podjetju za prodano blago primer: MRS 1, 78.(b) člen
in storitve.

povezanih Znesek terjatev do povezanih strank. [glej: Povezane primer: MRS 1, 78.(b) člen
stranke [member]]

Terjatve do kupcev

Terjatve
strank

Sklic

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v primer: MSRP 7, IG31.A člen –
zvezi z obveznostmi do dobaviteljev in drugimi poslov začetek veljavnosti 1.1.2019,
nimi obveznostmi. [glej: Obveznosti do dobaviteljev in primer: MSRP 7, B11.D člen
druge poslovne obveznosti]

Pojasnilo oznake

in Znesek terjatev do kupcev in drugih terjatev. [glej: razkritje: MRS 1, 54.(h) člen,
Terjatve do kupcev; Druge terjatve]
razkritje: MRS 1, 78.(b) člen

Terjatve do kupcev in
druge terjatve [abstract]

Terjatve do kupcev
druge terjatve

Obveznosti do dobaviteljev
in druge poslovne obvez
nosti,
nediskontirani
denarni tokovi

Označba

SL

X instant debit

X instant debit

X instant credit

Element type and
attributes

TradeAndOtherPayable
sUndiscountedCashFlows

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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TradingIncomeExpense

TradingIncomeExpenseAb
stract

TradingIncomeExpenseOn
DebtInstruments

TradingIncomeExpenseOn
DerivativeFinancialInstru
ments

TradingIncomeExpenseO
nEquityInstruments

TradingIncomeExpenseOn
ForeignExchangeContracts

TradingSecuritiesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Trgovanje z vrednostnimi Ta pripadnik pomeni finančne instrumente, ki (a) se primer: MSRP 7, IG40.B člen,
pridobijo ali prevzamejo predvsem za namene prodaje primer: MSRP 7, 6. člen
papirji [member]
ali ponovnega nakupa v bližnji prihodnosti, ali (b) so ob
začetnem pripoznanju del portfelja identificiranih
finančnih instrumentov, ki se upravljajo skupaj in za
katere obstajajo dokazi o nedavnem kratkoročnem pobi
ranju dobičkov. [glej: Finančni instrumenti, razred
[member]]

Prihodki (odhodki) iz trgo Znesek prihodkov (odhodkov) iz trgovanja s pogodbami splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
vanja s pogodbami na tujo na tujo valuto. [glej: Prihodki (odhodki) iz trgovanja]
valuto

X duration credit

member

Prihodki (odhodki) iz trgo Znesek prihodkov (odhodkov) iz trgovanja s kapital splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vanja s kapitalskimi instru skimi instrumenti. [glej: Kapitalski instrumenti v posesti; člen
Prihodki (odhodki) iz trgovanja]
menti

X duration credit

Prihodki (odhodki) iz trgo Znesek prihodkov (odhodkov) iz trgovanja z izpeljanimi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vanja z izpeljanimi finanč finančnimi instrumenti. [glej: Izpeljani finančni instru člen
menti [member]; Prihodki (odhodki) iz trgovanja]
nimi instrumenti

Prihodki (odhodki) iz trgo Znesek prihodkov (odhodkov) iz trgovanja z dolžniškimi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vanja z dolžniškimi instru instrumenti. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti; člen
menti
Prihodki (odhodki) iz trgovanja]

Prihodki (odhodki) iz trgo
vanja [abstract]

Prihodki (odhodki) iz trgo Znesek prihodkov (odhodkov), povezanih s trgovanjem s splošna praksa: MRS 1, 85. člen
sredstvi in obveznostmi.
vanja

Označba

SL

X duration credit

X duration credit

X duration credit

Element type and
attributes
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axis

member

X duration

TransactionsRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOf
LiabilitiesInBusinessCombi
nationAxis

TransactionsRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOf
LiabilitiesInBusinessCombi
nationMember

TransferBetweenFinancial
LiabilitiesAndEquityAttri
butableToChangeInRe
demptionProhibition

TransferFromInvestment
PropertyUnderConstructio
nOrDevelopmentInvest
mentProperty

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Ta pripadnik pomeni transakcije, ki so bile pripoznane razkritje: MSRP 3, B64.(l) člen
ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v
poslovnih združitvah. Pomeni tudi standardno vrednost
za os „Transakcije, ki so bile pripoznane ločeno od
pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni
združitvi“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
[glej: Poslovne združitve [member]]

Prenos
iz
naložbenih Znesek, prenesen iz naložbenih nepremičnin v gradnji splošna praksa: MRS 40, 76. člen,
nepremičnin v gradnji ali ali razvoju med dokončane naložbene nepremičnine. splošna praksa: MRS 40, 79.(d)
razvoju, naložbene nepre [glej: Naložbene nepremičnine]
člen
mičnine

Prenos med finančnimi Znesek, ki je bil prenesen med finančnimi obveznostmi razkritje: OPMSRP 2, 13. člen
obveznostmi in lastniškim in lastniškim kapitalom in ki ga je mogoče pripisati
kapitalom, ki ga je mogoče spremembi prepovedi odkupa.
pripisati spremembi prepo
vedi odkupa

Transakcije, ki so bile
pripoznane ločeno od
pridobitve sredstev in prev
zema
obveznosti
v
poslovni združitvi [mem
ber]

Transakcije, ki so bile Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 3, B64.(l) člen
pripoznane ločeno od domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
pridobitve sredstev in prev postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
zema
obveznosti
v
poslovni združitvi [axis]

Transakcijska cena, razpo Znesek transakcijske cene, razporejen na izvršitvene razkritje: MSRP 15, 120.(a) člen –
rejena na preostale izvršit obveze, ki so neizpolnjene (ali delno neizpolnjene) ob začetek veljavnosti 1.1.2018
vene obveze
koncu poročevalskega obdobja. Transakcijska cena je
znesek nadomestila, do katerega podjetje pričakuje, da
bo upravičeno v zameno za prenos obljubljenega blaga
ali storitev kupcu, razen zneskov, ki se zbirajo v imenu
tretjih oseb (na primer nekateri prometni davki). [glej:
Izvršitvene obveze [member]]

Označba

SL

X duration debit

X instant credit

Element type and
attributes

TransactionPriceAllocated
ToRemainingPerforman
ceObligations

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration debit

TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyEntitysOw
nEquityInstruments

TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

TransfersOfCumulative
GainLossWithinEquity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration

X duration credit

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) čistih sredstev, ki so na voljo za razkritje: MRS 26, 35.(b)(x) člen
zaslužke, ki izhajajo iz prenosov iz drugih pokojninskih
programov oziroma med druge pokojninske programe.
[glej: Sredstva programa (obveznosti za program)]

Znesek, prenesen iz zalog in lastniško uporabljanih razkritje: MRS 40, 76.(f) člen,
nepremičnin med naložbene nepremičnine oziroma razkritje: MRS 40, 79.(d)(vii) člen
med zaloge in lastniško uporabljane nepremičnine iz
naložbenih nepremičnin. [glej: Zaloge; Naložbene nepre
mičnine]

Pojasnilo oznake

Znesek prenosov lastnih kapitalskih instrumentov razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
podjetja na raven 3 hierarhije poštene vrednosti. [glej:
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]; Raven 3
hierarhije poštene vrednosti [member]]

Prenosi
kumulativnega
dobička (izgube) znotraj
lastniškega kapitala, kadar
so spremembe kreditnega
tveganja obveznosti pred
stavljene
v
drugem
vseobsegajočem donosu

Znesek prenosov znotraj lastniškega kapitala kumulativ razkritje: MSRP 7, 10.(c) člen –
nega dobička (izgube) iz finančne obveznosti, določene začetek veljavnosti 1.1.2018
za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
pri katerih se učinki sprememb kreditnega tveganja te
obveznosti predstavijo v drugem vseobsegajočem
donosu. [glej: Finančne obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida]

Prenosi na raven 3 hierar Znesek prenosov obveznosti na raven 3 hierarhije razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
hije poštene vrednosti, poštene vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vred
obveznosti
nosti [member]]

Prenosi na raven 3 hierar
hije poštene vrednosti,
lastni kapitalski instru
menti podjetja

Prenosi na raven 3 hierar Znesek prenosov sredstev na raven 3 hierarhije poštene razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
hije poštene vrednosti, vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti
sredstva
[member]]

Prenosi iz drugih pokoj
ninskih
programov
oziroma med druge pokoj
ninske programe

Prenos iz zalog in lastniško
uporabljanih nepremičnin
oziroma v zaloge in
lastniško
uporabljane
nepremičnine, naložbene
nepremičnine

Označba

SL

X duration credit

TransfersFromToOtherReti X duration credit
rementBenefitPlans

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

TransferFromToInventorie
sAndOwnerOccupiedPro
pertyInvestmentProperty

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration

X duration

X duration

TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierarc
hyAssets

TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierarc
hyEntitysOwnEquityInstru
ments

TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierarc
hyLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration

TransfersOfResearchAnd
DevelopmentToEntityRela
tedPartyTransactions

ifrs-full

X duration

Element type and
attributes

TransfersOfResearchAnd
DevelopmentFromEntity
RelatedPartyTransactions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

Prenosi
obveznosti
v
posesti na koncu poroče
valskega obdobja z ravni
1 na raven 2 hierarhije
poštene vrednosti

Prenosi lastnih kapitalskih
instrumentov v posesti na
koncu
poročevalskega
obdobja z ravni 1 na
raven 2 hierarhije poštene
vrednosti

Prenosi obveznosti, ki jih je imelo podjetje na koncu razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
poročevalskega obdobja, z ravni 1 na raven 2 hierarhije
poštene vrednosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vred
nosti [member]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Znesek prenosov lastnih kapitalskih instrumentov, ki jih razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
je imelo podjetje na koncu poročevalskega obdobja, z
ravni 1 na raven 2 hierarhije poštene vrednosti. [glej:
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]; Raven
1 hierarhije poštene vrednosti [member]; Raven 2 hierar
hije poštene vrednosti [member]]

Znesek prenosov sredstev v posesti na koncu poročeval razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
skega obdobja z ravni 1 na raven 2 hierarhije poštene
vrednosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vrednosti
[member]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti [mem
ber]]

SL

Prenosi sredstev v posesti
na koncu poročevalskega
obdobja z ravni 1 na
raven 2 hierarhije poštene
vrednosti

Prenosi raziskav in razvoja Znesek prenosov raziskav in razvoja v podjetje v tran primer: MRS 24, 21.(e) člen
v podjetje, transakcije s sakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke
povezanimi strankami
[member]]

Prenosi raziskav in razvoja Znesek prenosov raziskav in razvoja iz podjetja v tran primer: MRS 24, 21.(e) člen
iz podjetja, transakcije s sakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke
povezanimi strankami
[member]]

Označba

L 143/774
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X duration

X duration

X duration credit

TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierarc
hyEntitysOwnEquityInstru
ments

TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierarc
hyLiabilities

TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyAssets

TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prenosi obveznosti, ki jih je imelo podjetje na koncu razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
poročevalskega obdobja, z ravni 2 na raven 1 hierarhije
poštene vrednosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vred
nosti [member]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Znesek prenosov lastnih kapitalskih instrumentov, ki jih razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
je imelo podjetje na koncu poročevalskega obdobja, z
ravni 2 na raven 1 hierarhije poštene vrednosti. [glej:
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]; Raven
1 hierarhije poštene vrednosti [member]; Raven 2 hierar
hije poštene vrednosti [member]]

Znesek prenosov lastnih kapitalskih instrumentov razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
podjetja z ravni 3 hierarhije poštene vrednosti. [glej:
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]; Raven
3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

Prenosi z ravni 3 hierarhije Znesek prenosov obveznosti z ravni 3 hierarhije poštene razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
poštene vrednosti, obvez vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti
nosti
[member]]

Prenosi z ravni 3 hierarhije
poštene vrednosti, lastni
kapitalski
instrumenti
podjetja

Uradni list Evropske unije

X duration debit

Sklic

Prenosi sredstev, ki jih je imelo podjetje na koncu poro razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
čevalskega obdobja, z ravni 2 na raven 1 hierarhije
poštene vrednosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vred
nosti [member]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Pojasnilo oznake

Prenosi z ravni 3 hierarhije Znesek prenosov sredstev z ravni 3 hierarhije poštene razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv) člen
poštene vrednosti, sredstva vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti
[member]]

Prenosi
obveznosti
v
posesti na koncu poroče
valskega obdobja z ravni
2 na raven 1 hierarhije
poštene vrednosti

Prenosi lastnih kapitalskih
instrumentov v posesti na
koncu
poročevalskega
obdobja z ravni 2 na
raven 1 hierarhije poštene
vrednosti

Prenosi sredstev v posesti
na koncu poročevalskega
obdobja z ravni 2 na
raven 1 hierarhije poštene
vrednosti

Označba

SL

X duration debit

X duration

Element type and
attributes

TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierarc
hyAssets

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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X duration

X duration

TransfersUnderFinanceA
greementsToEntityRelated
PartyTransactions

TransfersUnderLicenseA
greementsFromEntityRela
tedPartyTransactions

TransfersUnderLicenseA
greementsToEntityRelated
PartyTransactions

TransportationExpense

TravelExpense

TreasuryShares

TreasurySharesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Znesek prenosov v podjetje na podlagi sporazumov o primer: MRS 24, 21.(g) člen
financiranju v transakcijah s povezanimi strankami,
vključno s posojili in prispevki v lastniški kapital v
denarju ali v naravi. [glej: Povezane stranke [member]]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

Lastni kapitalski instrumenti podjetja, ki jih ima podjetje primer: MRS 1, 78.(e) člen,
razkritje: MRS 32, 34. člen
ali drugi člani konsolidirane skupine.

Znesek stroškov iz naslova potovanj.

Znesek stroškov iz naslova prevozov.

Trezorske delnice [mem Ta pripadnik pomeni lastne kapitalske instrumente razkritje: MRS 1, 106. člen
ber]
podjetja, ki jih imajo v posesti podjetje ali drugi člani
konsolidirane skupine.

Trezorske delnice

Potni stroški

Prevozni stroški

Prenosi v podjetje na Znesek prenosov v podjetje na podlagi licenčnih pogodb primer: MRS 24, 21.(f) člen
podlagi licenčnih pogodb, v transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane
transakcije s povezanimi stranke [member]]
strankami

Uradni list Evropske unije

member

X instant debit

X duration debit

X duration debit

Sklic

Znesek prenosov iz podjetja na podlagi sporazumov o primer: MRS 24, 21.(g) člen
financiranju v transakcijah s povezanimi strankami,
vključno s posojili in prispevki v lastniški kapital v
denarju ali v naravi. [glej: Povezane stranke [member]]

Pojasnilo oznake

Prenosi iz podjetja na Znesek prenosov iz podjetja na podlagi licenčnih primer: MRS 24, 21.(f) člen
podlagi licenčnih pogodb, pogodb v transakcijah s povezanimi strankami. [glej:
transakcije s povezanimi Povezane stranke [member]]
strankami

Prenosi v podjetje na
podlagi sporazumov o
financiranju, transakcije s
povezanimi strankami

Prenosi iz podjetja na
podlagi sporazumov o
financiranju, transakcije s
povezanimi strankami

Označba

SL

X duration

X duration

Element type and
attributes

TransfersUnderFinanceA
greementsFromEntityRela
tedPartyTransactions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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axis

member

axis

member

TypesOfContractsAxis

TypesOfContractsMember

TypesOfCustomersAxis

TypesOfCustomersMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni vse vrste kupcev. Predstavlja tudi primer: MSRP 15, B89.(c) člen –
standardno vrednost za os „Vrste kupcev“, če se ne začetek veljavnosti 1.1.2018
uporablja noben drug pripadnik.

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 15, B89.(c) člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Ta pripadnik pomeni vse vrste pogodb s kupci. Pred primer: MSRP 15, B89.(d) člen –
stavlja tudi standardno vrednost za os „Vrste pogodb“, začetek veljavnosti 1.1.2018
če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki primer: MSRP 15, B89.(d) člen –
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Uradni list Evropske unije

Vrste kupcev [member]

Vrste kupcev [axis]

Vrste pogodb [member]

Vrste pogodb [axis]

Vrsta merjenja pričako Ta pripadnik pomeni vse vrste merjenja pričakovanih
vanih kreditnih izgub kreditnih izgub. Pričakovane kreditne izgube so tehtano
[member]
povprečje kreditnih izgub, pri čemer se kot uteži upora
bijo ustrezna tveganja neplačila. Ta pripadnik predstavlja
tudi standardno vrednost za os „Vrsta merjenja pričako
vanih kreditnih izgub“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik.

member

TypeOfMeasurementOfEx
pectedCreditLossesMember

ifrs-full

SL

razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Vrsta merjenja pričako Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 35.H člen –
vanih kreditnih izgub domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi začetek veljavnosti 1.1.2018,
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 7, 35.M člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

axis

TypeOfMeasurementOfEx
pectedCreditLossesAxis

razkritje: MSRP 7, 35H.(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018,
razkritje: MSRP 7, 35.M(a) člen
– začetek veljavnosti 1.1.2018

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Pričakovane
kreditne Ta pripadnik pomeni delež pričakovanih kreditnih izgub
izgube v 12-mesečnem v celotnem obdobju trajanja, ki predstavljajo pričako
obdobju [member]
vane kreditne izgube zaradi dogodkov neplačila pri
finančnih instrumentih, ki so možne v obdobju 12
mesecev po datumu poročanja. [glej: Vrsta merjenja
pričakovanih kreditnih izgub [member]; Pričakovane
kreditne izgube v celotnem obdobju trajanja [member]]

Označba

member

Element type and
attributes

TwelvemonthExpectedCre
ditLossesMember

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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member

axis

TypesOfInstrumentMem
ber

TypesOfInsuranceContract
sAxis

ifrs-full

ifrs-full

razkritje: MSRP 7, 22. člen –
datum prenehanja veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
24.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
24.B člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
24.C člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

Uradni list Evropske unije

Vrste zavarovalnih pogodb Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki splošna praksa: MSRP 4, Razkritje
[axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Vrste instrumentov [mem Ta pripadnik pomeni vse vrste finančnih instrumentov. primer: MSRP 7, B33. člen
Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Nadaljnja
ber]
udeležba v finančnih sredstvih, za katera je bilo pripo
znanje odpravljeno, po vrstah instrumentov“, če se ne
uporablja noben drug pripadnik.

Varovanja pred tveganjem Ta pripadnik pomeni vse vrste varovanj pred tveganjem.
[member]
Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Varovanja
pred tveganjem“, če se ne uporablja noben drug pripad
nik.

SL

member

TypesOfHedgesMember

ifrs-full

Vrste varovanj pred tvega Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 22. člen –
njem [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi datum prenehanja veljavnosti
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
24.A člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
24.B člen – začetek veljavnosti
1.1.2018, razkritje: MSRP 7,
24.C člen – začetek veljavnosti
1.1.2018

axis

TypesOfHedgesAxis

ifrs-full

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsA
xis

ifrs-full

Vrste finančnih obveznosti Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, B52. člen,
[axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MSRP 7, B51. člen
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Sklic

sredstev Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, B52. člen,
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MSRP 7, B51. člen
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Pojasnilo oznake

axis

Označba

TypesOfFinancialLiabilitie
sAxis

Element type and
attributes

Vrste finančnih
[axis]

Element name/role URI

axis

Prefix
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axis

member

TypesOfRisksMember

TypesOfSharebasedPay
mentArrangementsAxis

TypesOfTransferMember

UMTSLicencesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni vse vrste tveganj. Predstavlja tudi razkritje: MSRP 7, 33. člen,
standardno vrednost za os „Vrste tveganj“, če se ne razkritje: MSRP 7, 34. člen,
uporablja noben drug pripadnik.
razkritje: MSRP 7, 21.C člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

Licence UMTS [member]

Vrste prenosov [member]

Ta pripadnik pomeni licence univerzalnega mobilnega splošna praksa: MRS 38, 119.
telekomunikacijskega sistema (Universal Mobile Telecom člen
munications System, UMTS) [glej: Licence in franšize]

Ta pripadnik pomeni vse vrste prenosov finančnih primer: MSRP 7, B33. člen
instrumentov. Predstavlja tudi standardno vrednost za
os „Nadaljnja udeležba v finančnih sredstvih, za katera
je bilo pripoznanje odpravljeno, po vrstah prenosa“, če
se ne uporablja noben drug pripadnik.

Vrste dogovorov za plačilo Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 2, 45. člen
na podlagi delnic [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Tveganja [member]

Uradni list Evropske unije

member

member

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 7, 33. člen,
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MSRP 7, 34. člen,
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 7, 21.C člen –
začetek veljavnosti 1.1.2018

TypesOfRisksAxis

ifrs-full

Vrste tveganj [axis]

Vrste cenovno reguliranih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 14, 30. člen,
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi razkritje: MSRP 14, 33. člen
dejavnosti [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

axis

TypesOfRateregulatedActi
vitiesAxis

ifrs-full

SL

axis

Vrste naložbenih nepremi Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
čnin [axis]
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi člen
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

axis

TypesOfInvestmentProper
tyAxis

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Vrste obrestnih mer [axis] Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki splošna praksa: MSRP 7, 39. člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Označba

axis

Element type and
attributes

TypesOfInterestRatesAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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axis

member

member

UnconsolidatedStructure
dEntitiesAxis

UnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByIn
vestmentEntityAxis

UnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByIn
vestmentEntityMember

UnconsolidatedStructure
dEntitiesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

axis

X instant debit

UnallocatedGoodwill

ifrs-full

member

Element type and
attributes

UnallocatedAmountsMem
ber

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

Pojasnilo oznake

Sklic

člen,

Ta pripadnik pomeni nekonsolidirana strukturirana razkritje: MSRP 12, 19.F člen
podjetja, ki jih obvladuje naložbeno podjetje. Predstavlja
tudi standardno vrednost za os „Nekonsolidirana struk
turirana podjetja, ki jih obvladuje naložbeno podjetje“, če
se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Razkritje
naložbenih podjetij [text block]; Nekonsolidirana struk
turirana podjetja [member]]

Nekonsolidirana strukturi Ta pripadnik pomeni nekonsolidirana strukturirana razkritje: MSRP 12, B4.(e) člen
rana podjetja [member]
podjetja. Strukturirano podjetje je podjetje, ki je bilo
oblikovano tako, da glasovalne ali podobne pravice
niso glavni dejavnik pri odločanju, kdo obvladuje podje
tje, npr. kadar so glasovalne pravice povezane le z
upravnimi nalogami, zadevne dejavnosti pa se usmerjajo
s pogodbenimi ureditvami. [glej: Konsolidirani [mem
ber]]

Nekonsolidirana strukturi
rana podjetja, ki jih obvla
duje naložbeno podjetje
[member]

SL

Nekonsolidirana strukturi Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 12, 19.F člen
rana podjetja, ki jih obvla domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
duje naložbeno podjetje postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
[axis]

Nekonsolidirana strukturi Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 12, B4.(e) člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
rana podjetja [axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Vrednost dobrega imena, prevzetega v poslovni združi razkritje: MRS 36, 133. člen
tvi, ki ni bila razporejena na denar ustvarjajočo enoto
(skupino enot). [glej: Dobro ime; Denar ustvarjajoče
enote [member]; Poslovne združitve [member]]

zneski Ta pripadnik pomeni postavke, ki niso bile razporejene primer: MSRP 8, IG4.
na poslovne odseke.
primer: MSRP 8, 28. člen

Nerazporejeno dobro ime

Nerazporejeni
[member]

Označba

L 143/780
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member

member

UnconsolidatedSubsidiarie
sMember

UnconsolidatedSubsidia
riesThatInvestmentEntity
ControlsDirectlyMember

UndatedSubordinatedLiabi
lities

UndiscountedCashOutf
X instant credit
lowRequiredToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Ta pripadnik pomeni nekonsolidirana odvisna podjetja, razkritje: MSRP 12, 19.B člen
ki jih naložbeno podjetje neposredno obvladuje. [glej:
Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Odvisna
podjetja [member]]

Nediskontirani denarni odtoki, ki bi bili ali bi lahko bili razkritje: MSRP 7, 42.E(d) člen
potrebni za ponoven odkup finančnih sredstev, za katera
se je odpravilo pripoznanje (na primer izvršilna cena
opcijske pogodbe). [glej: Finančna sredstva]

podrejene Znesek podrejenih obveznosti, ki nimajo določenega splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
datuma odplačila. [glej: Podrejene obveznosti]
člen

Nediskontiran
denarni
odtok,
potreben
za
ponoven odkup finančnih
sredstev, za katera je bilo
odpravljeno pripoznanje

Nedatirane
obveznosti

Nekonsolidirana odvisna
podjetja, ki jih naložbeno
podjetje neposredno obvla
duje [member]

Nekonsolidirana odvisna Ta pripadnik pomeni nekonsolidirana odvisna podjetja. razkritje: MSRP 12, 19.B člen
podjetja [member]
[glej: Odvisna podjetja [member]]

Ta pripadnik pomeni nekonsolidirana odvisna podjetja, razkritje: MSRP 12, 19.C člen
ki jih obvladujejo odvisna podjetja naložbenega podjetja.
[glej: Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Odvisna
podjetja [member]]

odvisna Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 12, 19.B člen
domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Nekonsolidirana odvisna
podjetja, ki jih obvladujejo
odvisna podjetja naložbe
nega podjetja [member]

Nekonsolidirana
podjetja [axis]

Označba

SL

X instant credit

member

UnconsolidatedSubsidia
riesControlledBySubsidia
riesOfInvestmentEntity
Member

ifrs-full

axis

Element type and
attributes

UnconsolidatedSubsidiarie
sAxis

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
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X instant credit

UndrawnBorrowingFacili
ties

UnearnedFinanceInco
meOnFinanceLease

ifrs-full

ifrs-full

X instant debit

Nediskontirana plačila za Znesek nediskontiranih plačil za poslovni najem, ki razkritje: MSRP 16, 97. člen –
poslovni najem, ki bodo bodo prejeta. Poslovni najem je najem, pri katerem se začetek veljavnosti 1.1.2019
prejeta
ne prenesejo vsa pomembna tveganja in koristi, pove
zane z lastništvom sredstva, ki je predmet najema.

X instant debit

UndiscountedOperatin
gLeasePaymentsToBeRecei
ved

ifrs-full

Nezasluženi
prihodki iz
najema

finančni Pri finančnem najemu razlika med: (a) bruto naložbo v razkritje: MRS 17, 47.(b) člen –
finančnega najem in (b) čisto naložbo v najem. Bruto naložba v datum prenehanja veljavnosti
najem je celota: (a) najmanjših plačil najemnin pri 1.1.2019
finančnem najemu s stališča najemodajalca in (b) neza
jamčene preostale vrednosti, ki ostane najemodajalcu.
Čista naložba v najem je bruto naložba v najem, diskon
tirana po obrestni meri, sprejeti pri najemu. [glej:
Finančni prihodki]

SL

Nečrpana odobrena poso Znesek nečrpanih odobrenih posojil, ki utegnejo biti na primer: MRS 7, 50.(a) člen
jila
razpolago pri bodočem poslovanju in za poravnavo
obvez v zvezi s kapitalom. [glej: Obveze v zvezi s kapi
talom]

Nediskontirana plačila za Znesek nediskontiranih plačil za finančni najem, ki bodo razkritje: MSRP 16, 94. člen –
finančni najem, ki bodo prejeta. Finančni najem je najem, pri katerem se prene začetek veljavnosti 1.1.2019
prejeta
sejo vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z
lastništvom sredstva, ki je predmet najema.

Sklic

Znesek nediskontiranih pričakovanih kreditnih izgub ob razkritje: MSRP 7, 35.H(c) člen –
začetnem pripoznanju za finančna sredstva, ki so bila začetek veljavnosti 1.1.2018
začetno pripoznana med poročevalskim obdobjem kot
kupljena ali izdana s poslabšano kreditno kakovostjo.

Pojasnilo oznake

UndiscountedFinanceLease X instant debit
PaymentsToBeReceived

Nediskontirane
pričako
vane kreditne izgube ob
začetnem pripoznanju za
kupljena
ali
izdana
finančna sredstva s poslab
šano kreditno kakovostjo,
ki so bila začetno pripo
znana

Označba

ifrs-full

X duration credit

Element type and
attributes

UndiscountedExpectedCre
ditLossesAtInitialRecogni
tionOnPurchasedOrOrigi
natedCreditimpairedFinan
cialAssetsInitiallyRecogni
sed

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Nerealizirani
dobički Ta pripadnik pomeni nerealizirane dobičke (izgube) splošna praksa: MRS 12, 81.(g)
(izgube) iz tečajnih razlik zaradi sprememb tečajnih razlik.
člen
[member]

Nepripoznan delež izgub Znesek nepripoznanega deleža izgub pridruženih podje razkritje: MSRP 12, 22.(c) člen
pridruženih podjetij
tij, če je podjetje prenehalo pripoznavati svoj delež
izgub, ko uporablja kapitalsko metodo. [glej: Pridružena
podjetja [member]]

Nepripoznan delež izgub Znesek nepripoznanega deleža izgub skupnih podvigov, razkritje: MSRP 12, 22.(c) člen
skupnih podvigov
če je podjetje prenehalo pripoznavati svoj delež izgub,
ko uporablja kapitalsko metodo. [glej: Skupni podvigi
[member]]

Prejeta
nezavarovana Znesek posojil, prejetih od bank, ki niso zavarovana s splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
premoženjem. [glej: Prejeta posojila]
člen
bančna posojila

X instant

member

X duration debit

X duration debit

X instant credit

UnratedCreditExposures

UnrealisedForeignExchan
geGainsLossesMember

UnrecognisedShareOfLos
sesOfAssociates

UnrecognisedShareOfLos
sesOfJointVentures

UnsecuredBankLoansRecei
ved

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Neocenjene kreditne izpo Znesek kreditne izpostavljenosti, ki ga še ni ocenila primer: MSRP 7, IG24.(c) člen –
stavljenosti
zunanja bonitetna agencija. [glej: Kreditna izpostavlje datum prenehanja veljavnosti
nost]
1.1.2018, primer: MSRP 7, 36.(c)
člen – datum prenehanja veljav
nosti 1.1.2018

Znesek obveznosti za obračunane premije iz zavaro primer: MSRP 4, IG22.(a) člen,
valnih pogodb, ki še niso bile zaslužene. [glej: Vrste primer: MSRP 4, 37.(b) člen
zavarovalnih pogodb [member]]

ifrs-full

Nezaslužene premije

X instant credit

UnearnedPremiums

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Nezasluženi
finančni Znesek nezasluženih finančnih prihodkov v zvezi s razkritje: MSRP 16, 94. člen –
prihodki v zvezi s terjat terjatvami za finančni najem. Finančni najem je najem, začetek veljavnosti 1.1.2019
vami za finančni najem
pri katerem se prenesejo vsa pomembna tveganja in
koristi, povezane z lastništvom sredstva, ki je predmet
najema. [glej: Finančni prihodki]

Označba

X instant credit

Element type and
attributes

UnearnedFinanceIncome
RelatingToFinanceLease
PaymentsReceivable

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

X instant

member

UnusedTaxCreditsMember

UnusedTaxLossesForW
hichNoDeferredTaxAsse
tRecognised

UnusedTaxLossesMember

UsefulLivesOrAmortisa
tionRatesIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

UsefulLivesOrDepreciation text
RatesBiologicalAssetsAt
Cost

UsefulLivesOrDepreciation text
RatesInvestmentProperty
CostModel

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek neizrabljenih davčnih dobropisov, za katere v razkritje: MRS 12, 81.(e) člen
izkazu finančnega položaja ni pripoznana terjatev za
odloženi davek. [glej: Neizrabljeni davčni dobropisi
[member]]

Dobe koristnosti ali amor Dobe koristnosti ali amortizacijske stopnje, ki se uporab razkritje: MRS 40, 79.(b) člen
tizacijske stopnje, nalož ljajo za naložbene nepremičnine. [glej: Naložbene nepre
bene nepremičnine, po mičnine]
modelu nabavne vrednosti

Dobe koristnosti ali amor Dobe koristnosti ali amortizacijske stopnje, ki se uporab razkritje: MRS 41, 54.(e) člen
tizacijske stopnje, biološka ljajo za biološka sredstva. [glej: Biološka sredstva]
sredstva, po nabavni vred
nosti

Dobe koristnosti ali amor Dobe koristnosti ali amortizacijske stopnje, ki se uporab razkritje: MRS 38, 118.(a) člen
tizacijske stopnje, neopred ljajo za neopredmetena sredstva razen dobrega imena.
metena sredstva razen [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]
dobrega imena

Neizrabljene davčne izgube Ta pripadnik pomeni davčne izgube, ki so nastale in se razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
[member]
prenašajo v naslednje obdobje za uporabo s prihodnjim
obdavčljivim dobičkom.

Neizrabljene
davčne Znesek neizrabljenih davčnih izgub, za katere v izkazu razkritje: MRS 12, 81.(e) člen
izgube, za katere ni pripo finančnega položaja ni pripoznana terjatev za odloženi
znana terjatev za odloženi davek. [glej: Neizrabljene davčne izgube [member]]
davek

Neizrabljeni davčni dobro Ta pripadnik pomeni davčne dobropise, ki so bili prejeti razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
pisi [member]
in se prenašajo v naslednje obdobje za uporabo s
prihodnjim obdavčljivim dobičkom.

Neizrabljeni davčni dobro
pisi, za katere ni pripo
znana terjatev za odloženi
davek

Razveljavljene
neupora Razveljavljeni znesek za neuporabljene druge rezervacije. razkritje: MRS 37, 84.(d) člen
bljene rezervacije, druge [glej: Druge rezervacije]
rezervacije

Označba

SL

text

X instant

UnusedTaxCreditsForW
hichNoDeferredTaxAsse
tRecognised

ifrs-full

X duration debit

Element type and
attributes

UnusedProvisionReverse
dOtherProvisions

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

axis

ValuationTechniquesMem
ber

ValuationTechniquesUse
dInFairValueMeasuremen
tAxis

ValueAddedTaxPayables

ValueAddedTaxReceivables

ValueAtRisk

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Tvegana vrednost

Terjatve za davek
dodano vrednost

Mera možne izpostavljenosti izgubam zaradi prihodnjih splošna praksa: MSRP 7, 41. člen
tržnih gibanj, ki temelji na določenem intervalu
zaupanja in obdobju merjenja.

na Znesek terjatev, povezanih z davkom na dodano vred splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
nost.
člen

Uradni list Evropske unije

X instant

X instant debit

Obveznosti za davek na Znesek obveznosti, povezanih z davkom na dodano splošna praksa: MRS 1, 78. člen
dodano vrednost
vrednost.

Tehnike ocenjevanja vred Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nosti, ki se uporabljajo pri domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
merjenju poštene vrednosti postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
[axis]

Tehnike ocenjevanja vred Ta pripadnik pomeni tehnike ocenjevanja vrednosti, ki razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nosti [member]
jih podjetje uporablja za merjenje poštene vrednosti.
Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Tehnike
ocenjevanja vrednosti, ki se uporabljajo pri merjenju
poštene vrednosti“, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

SL

X instant credit

X duration debit

UtilitiesExpense

ifrs-full

Stroški komunalnih stori Znesek stroškov iz naslova kupljenih komunalnih stori splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
tev.
člen
tev

Izraba, konto popravkov Zmanjšanje konta popravkov vrednosti za kreditne splošna praksa: MSRP 7, 16. člen
vrednosti
za
kreditne izgube finančnih sredstev zaradi izrabe popravka vred – datum prenehanja veljavnosti
izgube finančnih sredstev
nosti. [glej: Konto popravkov vrednosti za kreditne 1.1.2018
izgube finančnih sredstev]

X duration debit

Sklic

UtilisationAllowanceAc
countForCreditLossesOfFi
nancialAssets

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Dobe koristnosti ali amor Dobe koristnosti ali amortizacijske stopnje, ki se uporab razkritje: MRS 16, 73.(c) člen
tizacijske stopnje, opred ljajo za opredmetena osnovna sredstva. [glej: Opred
metena osnovna sredstva
metena osnovna sredstva]

Element type and
attributes

UsefulLivesOrDepreciation text
RatesPropertyPlantAndE
quipment

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

29.5.2019
L 143/785

Prostovoljne spremembe Ta pripadnik pomeni spremembe računovodske usmeri razkritje: MRS 8, 29. člen
računovodske
usmeritve tve, zaradi katerih računovodski izkazi podajajo zane
[member]
sljive in ustreznejše informacije o učinkih transakcij,
drugih poslovnih dogodkov in stanj na finančni položaj,
finančno uspešnost in denarne tokove podjetja. Zgodnja
uporaba katerega od MSRP se ne šteje za prostovoljno
spremembo računovodske usmeritve. Predstavlja tudi
standardno vrednost za os „Prostovoljne spremembe
računovodske usmeritve“, če se ne uporablja noben
drug pripadnik.

member

VoluntaryChangesInAc
countingPolicyMember

ifrs-full

Prostovoljne spremembe Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki razkritje: MRS 8, 29. člen
računovodske
usmeritve domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi
[axis]
postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih splošna praksa: MRS 16, 37. člen
sredstev, ki predstavljajo vozila, ki se uporabljajo pri
poslovanju podjetja, zlasti zrakoplovi, motorna vozila
in ladje. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstav splošna praksa: MRS 16, 37. člen
ljajo vozila, ki se uporabljajo pri poslovanju podjetja,
zlasti zrakoplovi, motorna vozila in ladje. [glej: Opred
metena osnovna sredstva]

axis

VehiclesMember

ifrs-full

Vozila [abstract]

Vozila

VoluntaryChangesInAc
countingPolicyAxis

VehiclesAbstract

ifrs-full

Sklic

Vozila [member]

X instant debit

Vehicles

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Vrednost
pridobljene Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki splošna praksa: MRS 38, 119.
poslovne enote [member] predstavljajo razliko med (a) pošteno vrednostjo pridob člen
ljenih pogodbenih zavarovalnih pravic in zavarovalnih
obveznosti, prevzetih v poslovni združitvi, in (b)
zneskom obveznosti, izmerjenim v skladu z zavarovate
ljevimi računovodskimi usmeritvami za zavarovalne
pogodbe, ki jih izdaja. [glej: Poslovne združitve [mem
ber]]

Označba

SL

member

member

Element type and
attributes

ValueOfBusinessAcquired
Member

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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member

member

X.XX duration

X.XX duration

X.XX duration

WarrantyContingentLiabili
tyMember

WarrantyProvision

WarrantyProvisionAbstract

WarrantyProvisionMember

WeightedAverageCostOf
CapitalSignificantUnobser
vableInputsAssets

WeightedAverageCostOf
CapitalSignificantUnobser
vableInputsEntitysOwnE
quityInstruments

WeightedAverageCostOf
CapitalSignificantUnobser
vableInputsLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X instant credit

X duration debit

Element type and
attributes

WagesAndSalaries

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix

za

jamstva Ta pripadnik pomeni rezervacije za ocenjene stroške primer: MRS 37, 87. člen, primer:
izpolnjevanja jamstev za prodane proizvode. [glej: MRS 37, primer 1, Jamstva
Druge rezervacije [member]]

jamstva

Znesek rezervacije za ocenjene stroške izpolnjevanja primer: MRS 37, primer 1,
jamstev za prodane proizvode. [glej: Rezervacije]
Jamstva, primer: MRS 37, 87.
člen

za Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost za ocenjene primer: MRS 37, 88. člen
stroške izpolnjevanja jamstev za prodane proizvode.
[glej: Pogojne obveznosti [member]]

Tehtano
povprečje
stroškov
kapitala,
pomembni
neopazovani
vložki, obveznosti

Tehtano
povprečje
stroškov
kapitala,
pomembni
neopazovani
vložki, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Tehtano povprečje stroškov kapitala, ki se uporablja kot primer: MSRP 13, IE63. člen,
pomemben neopazovan vložek ravni 3 za obveznosti. primer: MSRP 13, 93.(d) člen
[glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member];
Tehtano povprečje [member]]

Tehtano povprečje stroškov kapitala, ki se uporablja kot primer: MSRP 13, IE63. člen,
pomemben neopazovan vložek ravni 3 za lastne kapi primer: MSRP 13, 93.(d) člen
talske instrumente podjetja. [glej: Lastni kapitalski instru
menti podjetja [member]; Raven 3 hierarhije poštene
vrednosti [member]; Tehtano povprečje [member]]

Tehtano
povprečje Tehtano povprečje stroškov kapitala, ki se uporablja kot primer: MSRP 13, IE63. člen,
stroškov
kapitala, pomemben neopazovan vložek ravni 3 za sredstva. [glej: primer: MSRP 13, 93.(d) člen
pomembni
neopazovani Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]
vložki, sredstva

Rezervacije
[member]

za

Sklic

Razred odhodkov za zaslužke zaposlencev, ki predstavlja splošna praksa: MRS 19, 9. člen
plače. [glej: Odhodki za zaslužke zaposlencev]

Pojasnilo oznake

SL

Rezervacije
[abstract]

Rezervacija za jamstva

Pogojna obveznost
jamstva [member]

Plače

Označba
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Tehtano povprečje izpol
nitvene cene drugih kapi
talskih instrumentov, ki so
bili uveljavljeni ali odmer
jeni v dogovoru za plačilo
na podlagi delnic

Tehtano povprečje izpol
nitvene cene drugih kapi
talskih instrumentov, ki so
potekli v dogovoru za
plačilo na podlagi delnic

Tehtano povprečje izpol
nitvene cene drugih kapi
talskih instrumentov, ki so
bili odvzeti v dogovoru za
plačilo na podlagi delnic

X duration

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVeste
dInSharebasedPaymentAr
rangement

WeightedAverageExercise X duration
PriceOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebased
PaymentArrangement

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInShareba
sedPaymentArrangement

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Sklic

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki so bili
odvzeti v dogovoru za plačilo na podlagi delnic. [glej:
Tehtano povprečje [member]]

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki so
zapadli v dogovoru za plačilo na podlagi delnic. [glej:
Tehtano povprečje [member]]

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki so bili
uveljavljeni ali odmerjeni v dogovoru za plačilo na
podlagi delnic. [glej: Tehtano povprečje [member]]

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki jih je
mogoče uveljaviti v dogovoru za plačilo na podlagi
delnic. [glej: Tehtano povprečje [member]]

SL

X duration

Tehtano povprečje izpol
nitvene cene drugih kapi
talskih instrumentov, ki
jih je mogoče uveljaviti v
dogovoru za plačilo na
podlagi delnic

WeightedAverageExercise X instant
PriceOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInShareba
sedPaymentArrangement

Pojasnilo oznake

Tehtano povprečje trajanja Tehtano povprečje trajanja obveze za določene zaslužke. razkritje: MRS 19, 147.(c) člen
obveze
za
določene [glej: Tehtano povprečje [member]]
zaslužke

Označba

ifrs-full

X.XX duration

Element type and
attributes

WeightedAverageDuratio
nOfDefinedBenefitObliga
tion
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ifrs-full
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Sklic

Tehtano povprečje izpol Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki razkritje: MSRP 2, 45.(b)(iv) člen
nitvene cene delniških so bile uveljavljene v dogovoru za plačilo na podlagi
opcij, ki so bile uvelja delnic. [glej: Tehtano povprečje [member]]
vljene v dogovoru za
plačilo na podlagi delnic

Tehtano povprečje izpol Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki razkritje: MSRP 2, 45.(b)(v) člen
nitvene cene delniških so potekle v dogovoru za plačilo na podlagi delnic. [glej:
opcij, ki so potekle v Tehtano povprečje [member]]
dogovoru za plačilo na
podlagi delnic

WeightedAverageExercise X duration
PriceOfShareOptionsExerci
sedInSharebasedPaymen
tArrangement

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsExpi
redInSharebasedPaymen
tArrangement

ifrs-full

ifrs-full

SL

X duration

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki so bili
neuveljavljeni v dogovoru za plačilo na podlagi delnic.
[glej: Tehtano povprečje [member]]

Tehtano povprečje izpol Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki razkritje: MSRP 2, 45.(b)(vii) člen
nitvene cene delniških jih je mogoče uveljaviti v dogovoru za plačilo na podlagi
opcij, ki jih je mogoče delnic. [glej: Tehtano povprečje [member]]
uveljaviti v dogovoru za
plačilo na podlagi delnic

Tehtano povprečje izpol
nitvene cene drugih kapi
talskih instrumentov, ki so
bili neuveljavljeni v dogo
voru za plačilo na podlagi
delnic

WeightedAverageExercise X instant
PriceOfShareOptionsExerci
sableInSharebasedPaymen
tArrangement

X instant

ifrs-full

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45. člen
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki so bili
podeljeni v dogovoru za plačilo na podlagi delnic. [glej:
Tehtano povprečje [member]]

Pojasnilo oznake

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInShare
basedPaymentArrangement

Tehtano povprečje izpol
nitvene cene drugih kapi
talskih instrumentov, ki so
bili podeljeni v dogovoru
za plačilo na podlagi
delnic

Označba

ifrs-full

X duration

Element type and
attributes

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsGrantedInShareba
sedPaymentArrangement
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ifrs-full

Prefix
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X instant

X instant credit

X instant credit

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsOut
standingInSharebasedPay
mentArrangement

WeightedAverageFairVa
lueAtMeasurementDateOt
herEquityInstrumentsGran
ted

WeightedAverageFairVa
lueAtMeasurementDateS
hareOptionsGranted

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Tehtano povprečje poštene Tehtano povprečje poštene vrednosti delniških opcij, ki razkritje: MSRP 2, 47.(a) člen
vrednosti na datum merje so bile podeljene med obdobjem, na datum merjenja.
nja, podeljene delniške [glej: Tehtano povprečje [member]]
opcije

Tehtano povprečje poštene Tehtano povprečje poštene vrednosti, na datum merje razkritje: MSRP 2, 47.(b) člen
vrednosti na datum merje nja, podeljenih kapitalskih instrumentov razen delniških
nja, drugi podeljeni kapi opcij. [glej: Tehtano povprečje [member]]
talski instrumenti

Tehtano povprečje izpol Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki razkritje: MSRP 2, 45.(b)(i) člen,
nitvene cene delniških so bile neuveljavljene v dogovoru za plačilo na podlagi razkritje: MSRP 2, 45.(b)(vi) člen
opcij, ki so bile neuvelja delnic. [glej: Tehtano povprečje [member]]
vljene v dogovoru za
plačilo na podlagi delnic

Tehtano povprečje tečaja delnice na datum uveljavitve za razkritje: MSRP 2, 45.(c) člen
delniške opcije, ki so bile uveljavljene v dogovoru za
plačilo na podlagi delnic. [glej: Dogovori za plačilo na
podlagi delnic [member]; Tehtano povprečje [member]]

X duration

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsInSha
rebasedPaymentArrange
mentExercisedDuringPerio
dAtDateOfExercise

ifrs-full

SL

Tehtano povprečje tečaja
delnice za delniške opcije
v dogovoru za plačilo na
podlagi delnic, ki so bile
uveljavljene med obdob
jem, na datum uveljavitve

Tehtano povprečje izpol Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki razkritje: MSRP 2, 45.(b)(ii) člen
nitvene cene delniških so bile podeljene v dogovoru za plačilo na podlagi
opcij, ki so bile podeljene delnic. [glej: Tehtano povprečje [member]]
v dogovoru za plačilo na
podlagi delnic

X duration

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsGran
tedInSharebasedPaymen
tArrangement

Sklic

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Tehtano povprečje izpol Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki razkritje: MSRP 2, 45.(b)(iii) člen
nitvene cene delniških so bile odvzete v dogovoru za plačilo na podlagi delnic.
opcij, ki so bile odvzete v [glej: Tehtano povprečje [member]]
dogovoru za plačilo na
podlagi delnic

Označba

X duration

Element type and
attributes

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsForfei
tedInSharebasedPaymen
tArrangement

Element name/role URI

ifrs-full

Prefix
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Tehtano povprečje [mem Ta pripadnik pomeni povprečje, v katerem se vsaki koli
čini, za katero se ugotavlja povprečje, dodeli utežni
ber]
faktor, ki določa sorazmerni vpliv vsake količine na
povprečje.

WeightedAverageMember

WeightedAverageRemai
ningContractualLifeOfOut
standingShareOptions

WeightedAverageShare
Price

WeightedAverageSharePri
ceShareOptionsGranted

WeightedAverageShares

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

shares

Tehtano povprečno število Število navadnih delnic, uveljavljajočih se v začetku razkritje: MRS 33, 70.(b) člen
uveljavljajočih se navadnih obračunskega obdobja, popravljeno za število navadnih
delnic
delnic, odkupljenih ali izdanih v obračunskem obdobju,
pomnoženo z množiteljem časovnega tehtanja.

Tehtano razkritje: MSRP 2, 45.(c) člen

Tehtano povprečje tečaja Tehtano povprečje tečaja delnice, ki se uporablja kot razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
delnice, podeljene delniške vložek v modelu za določanje vrednosti opcij za izračun
opcije
poštene vrednosti podeljenih delniških opcij. [glej: Model
za določanje vrednosti opcij [member]; Tehtano
povprečje [member]]

[glej:

X duration

delnice.

Tehtano povprečje tečaja Tehtano povprečje tečaja
povprečje [member]]
delnice

X duration

13, IE63. člen,
13, B6. člen,
14, 33.(b) člen,
MSRP 7, 7. člen

Tehtano
povprečje Tehtano povprečje preostale pogodbene veljavnosti razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
preostale
pogodbene neuveljavljenih delniških opcij. [glej: Tehtano povprečje
veljavnosti neuveljavljenih [member]]
delniških opcij

primer: MSRP
primer: MSRP
razkritje: MSRP
splošna praksa:

SL

X.XX instant

member

Sklic

Tehtano povprečje najemnikove predpostavljene obre razkritje: MSRP 16, C12.(a) člen –
stne mere za najeta posojila, uporabljene za obveznosti začetek veljavnosti 1.1.2019
za najem, pripoznane v izkazu finančnega položaja na
datum začetne uporabe MSRP 16. Predpostavljena obre
stna mera je obrestna mera, ki bi jo moral najemnik
plačati, da bi za podobno dolgo obdobje in na podlagi
podobnega jamstva v podobnem gospodarskem okolju
pridobil sredstvo podobne vrednosti kot sredstvo, ki
predstavlja pravico do uporabe.

Pojasnilo oznake

ifrs-full

Označba

Tehtano povprečje najem
nikove
predpostavljene
obrestne mere za najeta
posojila, uporabljene za
obveznosti
za
najem,
pripoznane na datum
začetne uporabe MSRP 16
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WeightedAverageLesseesIn X.XX instant
crementalBorrowingRa
teAppliedToLeaseLiabilitie
sRecognisedAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS16
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ifrs-full
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Delni odpisi (razveljavitev
delnih odpisov) opred
metenih osnovnih sredstev
[abstract]

WritedownsReversalsOfW
ritedownsOfInventoriesAb
stract

WritedownsReversalsOfW
ritedownsOfPropertyPlan
tAndEquipmentAbstract

WrittenPutOptionsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Prodane prodajne opcije Ta pripadnik pomeni prodane pogodbe o izpeljanih primer: MSRP 7, IG40.B člen,
[member]
finančnih instrumentih, ki podjetje zavezujejo, da kupi primer: MSRP 7, B33. člen
temeljno sredstvo po določeni izvršilni ceni, če druga
stranka uveljavi opcijo. [glej: Izpeljani finančni instru
menti [member]]
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member

Delni odpisi (razveljavitev
delnih odpisov) zalog
[abstract]

X duration

WritedownsReversalsOf
PropertyPlantAndEquip
ment

ifrs-full

Delni odpisi (razveljavitev Pripoznani znesek, ki izvira iz delnih odpisov opred razkritje: MRS 1, 98.(a) člen
delnih odpisov) opred metenih osnovnih sredstev na njihovo nadomestljivo
metenih osnovnih sredstev vrednost ali razveljavitev teh delnih odpisov. [glej:
Opredmetena osnovna sredstva]

Delni odpisi (razveljavitev Pripoznani znesek, ki izvira iz delnih odpisov zalog na razkritje: MRS 1, 98.(a) člen
čisto iztržljivo vrednost ali razveljavitev teh delnih odpi
delnih odpisov) zalog
sov. [glej: Zaloge]

Sklic

X duration debit

povprečje
in prilago
povprečje
[abstract]

Pojasnilo oznake

WritedownsReversalsOfIn
ventories

ifrs-full

Tehtano
navadnih delnic
jeno tehtano
navadnih delnic

Označba

Kratkoročna nedokončana Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost primer: MRS 1, 78.(c) člen,
sredstev, ki so trenutno v proizvodnji in pri katerih so splošna praksa: MRS 2, 37. člen
proizvodnja
potrebni nadaljnji postopki za pretvorbo v dokončane
proizvode ali storitve. [glej: Kratkoročni dokončani
proizvodi; Zaloge]

WorkInProgress

ifrs-full
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